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Presentació

El número 8 de BARCELONA.ECONOMIA presenta bàsicament les
dades corresponents al segon trimestre del 1990 a més d'un
avanç de dades del tercer trimestre disponibles en el moment de
tancar l'edició. Pel que fa a les informacions periòdiques —les
més lligades a la conjuntura encara que no en la seva totalitat
les principals novetats que incorpora aquest número són:

— Els resultats de l'Enquesta de Conjuntura Financera de la
ciutat de Barcelona, que ha estat elaborada pel Departament
d'Estudis de l'Area d'Economia i Empreses de l'Ajuntament,
amb la col•laboració de lamajoria d'entitats financeres
presents a la ciutat, a qui volem agrair de nou el seu esforç per
fer realitat aquesta iniciativa. L'objectiu d'aquesta enquesta
—que serà de periodicitat trimestral— és proporcionar al
conjunt dels agents econòmics i socials que operen a la ciutat
una visió puntual i periòdica del nivell d'activitat i de les
perspectives del sector financer, vital per un funcionament
plenament eficaç tant del sector productiu comde les
economies domèstiques.
— Les dades de Treballadors assalariats adscrits a l'INSS,
facilitades per la COCIN de Barcelona i referides a 1988.
Aquesta és una informació de molt d'interès per acostar-se a

l'evolució de l'estructura productiva de la ciutat, completar la
resta d'indicadors disponibles del mercat de treball i per seguir
l'evolució del nombre i la grandària de les empreses de
Barcelona a partir de les dades referides als anys 1986 i 1987
publicades en anteriors números de BARCELONA.ECONOMIA.

— Informació semestral sobre l'activitat expositora de La Fira
de Barcelona, amb dades referides als salons i exposicions
celebrats durant la primera meitat d'enguany i facilitades pel
Departament d'Estudis de la Fira.

En relació amb els temesmonogràfics tractats en aquesta
ocasió, són els següents:

— Anàlisi estratègica de l'economia de Barcelona. Aquesta
monografia realitzada per JosepM. Pascual, Director Adjunt
per al Pla Estratègic de Barcelona, efectua un diagnòstic
sintètic de les principals característiques i problemàtiques de
l'economia de Barcelona i apunta diverses línies estratègiques
i d'actuació immediata per millorar la competitivitat i el
desenvolupament de la ciutat i el benestar dels ciutadans.

— Algunes aportacions sobre política d'aigües a Catalunya.
Aquesta monografia realitzada per Joan Parpal, Director de
Divisió de l'EntitatMetropolitana de Medi Ambient, aborda
la problemàtica que presenta l'abastament, tractament i
depuració del cicle de l'aigua a Catalunya i Barcelona
—incloent-hi les implicacions financeres— i efectua
interessants aportacions a la política d'aigües vigent a hores
d'ara.

Barcelona, onze d'octubre de 1990
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Quadre de síntesi
Darrera
dada

Variació (%) Acumulat darrers

12 mesos

1989/

1988

Activitat productiva
Inversió industrial registrada (Regió I)(milions ptes.) 2n.tr.90 17.183,0 66,1 94,9 46.581,0 35,9 30,7
Consumd'electricitat usoscials.-indtals. (Gwh) 2n.tr.90 730,6 -5,5 -2,1 3.048,0 5,6 8,9
Tràfic de mercaderies pel Port

- Total (milers tones) 2n.tr.90 4.719 -2,1 5,0 18.289 2,4 1,0
Embarcades (milers tones) 2n.tr.90 1.393 4,4 -9,5 5.881 -3,0 1,8
Desembarcades (milers tones) 2n.tr.90 3.326 -4,6 12,6 12.408 5,2 0,6

- Càrrega general (milers tones) 2n.tr.90 1.776 14,4 -5,0 6.725 0,4 7,8
Embarcades (milers tones) 2n.tr.90 984 14,0 -1,8 3.770 -1,3 2,2
Desembarcades (milers tones) 2n.tr.90 792 14,9 -8,8 2.955 2,5 15,9

Projectes d'habitatges visats (prov.) 2n.tr.90 5.482 -10,2 -53,4 24.940 -22,9 25,1
Habitatges nous previstos a les llicències
d'obres aprovades(*) 2n.tr.90 623 -62,7 7,0 4.969 100,9 75,6
Habitatges iniciats 2n.tr.90 438 -66,8 n.d. 4.789 16,8 35,6
Volumde crèdit del sistema bancari al sector

privat (prov.) (milers de milions ptes.) 2n.tr.90 4.032,8 6,3 9,2 339,84 13,6
Conferencies telefòniques internacionals (milers) 2n.tr.90 4.168 13,1 5,2 15.121 15,5 32,0
Línies telefòniques: Total (milers) Juny 90 845,8 0,7 3,3 3,7

Privades (milers) Juny 90 570,0 0,1 1,6 2,0
No privades (milers) Juny 90 173,3 1,0 6,9 7,1
D'enllaç (milers) Juny 90 101,0 4,5 7,4 9,5

Trànsitde passatgers per l'Aeroport
- Total (milers) 2n.tr.90 2.399 24,9 10,1 8.681 14,4 12,6
- Interior (milers) 2n.tr.90 1.484 16,5 7,2 5.451 11,2 8,3

- Internacional (milers) 2n.tr.90 915 41,6 15,2 3.230 20,3 23,5
Fira de Barcelona

- Superfície contractada (m2) lr.sem.90 302.026 3,2 23,7 594.828 3,4 76,5
- Expositors directes lr.sem.90 5.058 0,9 11,7 10.068 3,5 46,8
- Expositors directes estrangers lr.sem.90 886 42,0 47,7 1.510 0,5 113,3

Pemoctacions en hotels de 1-5 estrellesi en hostals
de 3 estrelles - Total Maig-Jul. 992 -4,6 -2,9 4.239 n.d. n.d.

(milers) - Comercial-Negocis Maig-Jul. 528 -5,8 1,9 1.737 n.d. n.d.
- Turisme Maig-Jul. 173 -29,1 -3,9 1.215 n.d. n.d.
- Fires Maig-Jul. 73 -54,6 -40,6 390 n.d. n.d.
- Congressos Maig-Jul. 47 -14,5 -19,0 195 n.d. n.d.
- Altres Maig-Jul. 171 111,1 19,6 702 n.d. n.d.

Mercatde treball
Nombrede residentsocupats (estimació) Juny 90 676.198 2,2 4,8 5,8
Taxagral. d'atur (Barcelona ciutat) (%) Juny 90 8,7 -

Taxagral. d'atur (Barcelona prov.) (%) Juny 90 10,8
Taxagral. d'atur (Catalunya) (%) Juny 90 10,2
Taxagral. d'atur (Espanya) (%) Juny 90 15,3 -

Atur totalenregistrat (persones) Juny 90 64.669 -5,2 -23,2 -27,2
Atur juvenil (16-24 anys) (persones) Juny 90 12.532 -8,1 -40,5 -46,3
Atur masculí (persones) Juny 90 25.745 -6,0 -25,3 -33,1
Atur femení (persones) Juny 90 38.924 -4,6 -21,7 -22,8
Aturats sense ocupació anterior Juny 90 6.717 -13,3 -51,3 -48,6
Contractes registrats per l'INEM 2n.tr.90 28.091 -11,4 -5,3 334.622 6,3 12,9
Distribució sectorial dels contractes
incentivats: - Indústria 2n.tr.90 2.679 -20,8 -18,9 33.434 -6,5 13,8

- Construcció 2n.tr.90 719 -27,4 -0,5 9.204 17,1 36,4
- Serveis 2n.tr.90 9.868 -20,8 -8,8 124.717 7,1 11,7

Estalvi, Consumi Preus
Dipòsits del sector privat en el sistema
bancari (prov.) (milers de milions ptes.) 2n.tr.90 6.433,0 5,0 12,7 724,74 20,5
Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh) 2n.tr.90 342,4 -3,9 -8,4 1.262,7 -2,1 '4,1
Consum de gas canalitzat (milions de tèrmies) 2n.tr.90 678,6 -11,0 12,7 2.079,5 -3,8 4,6

Escombraries recollides (tones) 2n.tr.90 161,9 -0,3 1,9 618,7 4,3 4,0
Matriculació de vehicles (prov.) 2n.tr.90 59.746 7,1 -11,7 225.319 -3,1 9,9
Consumde benzina (97 Oct.) (milers litres) 2n.tr.90 72.297 3,3 -4,4 279.457 1,6 3,4
IPC. Barcelona (%) 2n.tr.90 0,31 2,92 2,93 8,11 8,0

Espanya (%) 2n.tr.90 0,61 2,52 2,83 6,61 6,9

Població
Població resident estimada 1989 .728.240 -0,9

- Naixements 2n.tr.90 3.1901 2,61 -7,11 12.9211 -4,5 -1,3
- Defuncions 2n.tr.90 3.5841 -19,21 -11,41 15.5051 -5,4 -1,4
- Immigrants 2n.tr.90 3.764 7,3 17,1 13.926 13,8 14,1
- Emigrants 2n.tr.90 7.101 6,6 -1,8 27.690 7,7 9,0

(A) s/ període anterior
(B) s/ mateix període any anterior

(C) taxa de variació interanual
* Inclou la Vila Olímpica

6

Dadesp ovisionals
2 Variació acumuladaJuny 1990/Desembre 1989. Dadesprovisionals
3 Variació acumuladaJuny 1989/Desembre 1988
Variació absoluta darrers 12 mesos

Manteniment dels elevats fluxos inversors
Inflexió enla tendènciaexpansiva

Persisteix l'evolució negativa de la mercaderia
embarcada mentre es mantenena l'alçaels fluxos
d'entrada
Insuficient recuperació de la càrrega general,
agreujat pel comportament negatiu de la
desembarcada
S'accentua la caiguda absoluta

Manteniment d'una lleu tendència positiva
gràcies als habitatges olímpics
El creixement sostingut es manté per sota
del sostre -10%- recomanat pel govern
Alentiment de la taxa de creixement
Les variacions interanuals ajuny del 90
són inferiors a les registrades a finals
del 89. La desacceleració més acusada és
la de les línies privades.

Manteniment, tot i una lleu desceleració,
dels elevats ritmesexpansius, seguint la
tendència positiva dels darrers anys

Evolució positiva de l'activitat firal,
especialment pelque fa a superfície
contractada i expositors estrangers'

Lleu reducció del nombre de pernoctacions, sobretot
per congressos ifires. Fort augment del nombre
de visitants inotable davallada de les pernoctacions
per visitant.

Es manté la tendència expansiva. Persisteix la
tendènciaa la baixa de les taxes d'atur, tant a
Barcelona com a la resta de Catalunya. A la resta de
l'Estat la tendència noés tan marcada. Es redueix el
diferencial amb la CEE, que té una taxa del 8,3 %.
Desceleració en la disminució de l'atur,
especialment pel que fa a l'atur masculí,
encara que la tendència a la baixa es

manté de forma clara. Els aturats sense

ocupació anterior són els que més baixen
Inflexió en els ritmes expansius

Excepte els vinculats a la Construcció, la
resta han experimentat una inflexió
en la tendència expansiva

Es confirma la tendència a la baixade les
taxes de creixement
Davallada dels ritmes de creixement
Lleu repunt després de trimestres amb
taxes de creixement negatives
Manteniment de la lleu tendència expansiva
Notable inflexió del ritme expansiu
Inflexió de la tendència expansiva
Desceleració de les tensions inflacionàries

després de l'increment del trimestreanterior.
Manteniment del diferencial amb el conjunt
de la CEE (5,0 %) i de la OCDE (6,0 %)

Es modera el signe negatiu del creixement vegetatiu,
mentre es manté el desequilibri entre immigrants i
emigrants



Indicador
Darrer període
disponible Tendència

Enquestes de conjuntura
Enquestes industrials (província)
Total indústria

Alimentació

Tèxtil

Pell, calçat iconfecció

Fusta i mobles de fusta

Arts gràfiques

Farmacèutica

Químicadomèstica

Productesmetà1.lics industrials

Maquinària elèctrica

Aparells elèctrics

Automoció

Enquestad'activitat turística

Abril-Maigi Juny-Juliol

Desceleració del ritmede creixementde la producció ide les vendes en el mercat interior que provoca per sisè bimestre consecutiu

una disminució del nivell d'ocupació. Cartera de comandes i perspectives a la baixa

Manteniment dels ritmes de producció i ocupació. Notable desceleració de les vendes al mercat interior a més d'una cartera de comandes

a la baixa. Estabilitat de preus i de les perspectives a un termini curt
Evolució generalitzada a la baixa, amb una especial incidència a les vendes en el mercat interior i a la cartera de comandes. Forta

desacceleració dels preus de venda

Disminució dels ritmes de creixement tant de producció com de vendes icartera de comandes, encara que les perspectives a un termini curt

per aquestes dues variables no són gens negatives
Estancament amb tendència a la baixa de producció ivendes. Notable disminució de la cartera de comandes. Perspectives lleument
optimistes a terminicurt
Disminució dels ritmes de creixementde la producció, juntament amb una caiguda de les vendes a l'interior. Cartera de comandes feble

i unes perspectives escassament optimistes en el termini curt

Tendènciamoderadament a la baixapel que fa a producció i vendes. Manteniment de l'ocupació ide la cartera de comandes. Perspectives
a curt termini en la línia de les de fa un any

Represa dels ritmesde creixementpel que fa aproducció i, en menormesura, a les vendes a l'interior, mentre la cartera de comandes

reflecteix l'escàs dinamisme que s'espera pels propers mesos
Manteniment del ritme de creixement de la producció, que ha provocat un increment dels estocsdegut a la desceleració de les vendes.

Perspectives moderadament conservadores per als propers mesos

Estancament de les vendesque ha comportat unaugment dels estocs iuna desceleració del ritmede producció. Preus de venda

i perspectives a termini curt a la baixa. Una demanda feble, causa principal de la davallada

Manteniment de la tendència positiva dels darrers bimestres amb l'excepció de la reducció de les exportacions. Perspectives moderadament
a la baixa, ensintonia amb els preus, iamb l'augment de la competència
Reducció sense precedents en els darrers anys del nivell d'activitat en general. Només les exportacions escapen a la recessió del sector.

Les perspectives, ja pessimistes, s'agreujaran amb la crisi del Golf

2n. trimestre de 1990

Nombre de pernoctacions lleument a la baixa, a causa de la disminució de pernoctacionsper visitant

La conjuntura econòmica de Barcelona durant el segon trimestre
del 1990

Durant el segon trimestre d'enguany es repeteix a grans trets
el comportament a la baixa dels ritmes de creixement apuntats
ja durant els primers mesos, especialment pel que fa a producció
i alguns indicadors molt concrets lligats al consum de les
families. La persistència d'aquesta evolució comporta, a més de
variacions negatives en relació amb el mateix trimestre de l'any
passat, fortes davallades en les variacions interanuals, que
implica creixents divergències a la baixa entre els ritmes de
creixement detectats durant el 1989 i els corresponents als
darrers dotze mesos. D'altra banda, el previsible impacte de la
Crisi del Golf encetada durant el passat mes d'agost vindrà a

empitjorar una situació de creixement esmorteït després d'uns
anys de forta expansió. En tot cas, aquesta és una anàlisi que
correspondrà fer pel tercer trimestre.

La inversió industrial registrada a la Regió I, amb un

creixement espectacular en relació amb un any abans, és un dels
pocs indicadors d'activitat productiva clarament positius.
Aquesta variació, a primera vista contradictòria amb l'evolució
general, s'explica per ladissociació temporal que existeix entre
l'aprovació definitiva d'un expedient d'inversió i la realització de
la inversió, que, d'altra banda, es mou amb un comportament
no tan condicionat per la conjuntura sinó pel termini llarg i

mitjà. A part, en aquest trimestre es comptabilitza una inversió
molt important en el sector d'automoció.

Per contra, les enquestes d'activitat industrial d'abril-maig i
juny-juliol reflecteixen, especialment la del darrer bimestre,
l'alentiment dels ritmes de creixement, seguint una tendència
encetada a finals de l'any 1989, i confirmant les perspectives
escassament optimistes declarades a principis d'any. En concret,
la pràctica totalitat dels sectors industrials, amb l'excepció de
l'Alimentació, Química domèstica i Productes metà1.1ics
industrials, declaren una evolució a principis d'estiu, clarament
orientada a la baixa pel que fa a ritmes de creixement i en
comparació amb períodes anteriors. La mateixa tendència a la
baixa que esmanifesta pel conjunt de la indústria pot servir per
il•lustrar la generalitat del fenomen, agreujat en sectors com ara

el Tèxtil, Fusta i mobles de fusta i el de l'Automoció.
Considerant el conjunt de la indústria —sense Construcció— la
davallada en els ritmes de creixement ha estat generalitzada.
Mentre el nivell de producció baixa i arrossega el volum
d'ocupats per sisè bimestre consecutiu, les vendes
—especialment en el mercat interior— pateixen una forta
disminució en el seu ritme de creixement, igual que la cartera de

comandes. Un reflex de tot això és la pressió a la baixa dels
preus. La debilitat de la demanda es reafirma com el principal
factor que impossibilita un augment de la producció. Per contra, les
expectatives no esmostren tan pessimistes, encara que això pot
estar motivat per el termini molt a curt a que es refereixen i que
encara no contemplen el previsible impacte de la crisi del Golf.
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La desacceleració del ritme de creixement de l'activitat
productiva també es reflecteix en el consum d'electricitat per a
usos industrials i comercials, amb un consum inferior tant al del
primer trimestre com al d'un any abans. Això s'explica en part
perquè el segon trimestre d'enguany ha tingut menys dies
laborables que el segon de l'any passat per la inclosió de la
Setmana Santa, que l'any passat era en el primer trimestre.

Pel que fa al tràflc de mercaderies del Port, una variable
vinculada molt directament amb l'activitat industrial de l'àmbit
metropolità de Barcelona, l'evolució segueix la tònica del darrer
trimestre. Mentre la Càrrega general perd pes sobre el total,
especialment pel cantó de la desembarcada, el tràfic en el seu
conjunt augmenta, gràcies a la mercaderia desembarcada, que
representa unes dues terceres parts del tràfic total.

La construcció és l'activitat on es detecten canvis de tendència
més notables en relació amb l'evolució dels darrers trimestres.
De fet, l'espectacular davallada del nombre de projectes
d'habitatges visats a la província durant el segon trimestre, ja
s'intuïa a partir de l'evolució del primer trimestre. En termes
absoluts, significa oblidar els forts increments del bienni
1988-1989 i tornar als nivells de 1987. Cal esperar que durant la
segona meitat d'any aquest comportament fins i tot empitjori.
Un reflex a nivell de ciutat el tenim en el cas dels habitatges
iniciats, quemalgrat no disposar d'informació prou detallada en

el temps, les previsions són d'una forta davallada durant la
segona meitat d'any. Pel que fa als habitatges nous previstos a les
llicències d'obres aprovades, la seva evolució permetmantenir
certes esperances de cara al futur, tot i que es fanotar un
refredament dels ritmes d'anteriors trimestres. En definitiva,
l'activitat constructora a la ciutat lligada al mercat de l'habitatge
nou sembla que vol situar-se en una tendència de creixement
més suau que l'enregistrat en els darrers dos anys. L'impacte
d'aquesta tendència sobre el conjunt de l'activitat del sector està
i estarà compensada sobradament pel nivell d'activitat que es

desplega a la branca de l'obra pública. On sí que es nota aquest
menor creixement en la construcció d'habitatges és en la
negativa evolució de l'activitat del sector de la Fusta i mobles.

En relació amb el volum de crèdit del sistema bancari al sector
privat, esmanté i fins i tot s'accentua la tendència del darrer
trimestre de creixement negatiu en termes reals. A 30 de juny el
volum de crèdit en mans del sectorprivat era un 9,2 per cent
superior al d'un any abans, una taxa lleument inferior al 9,7 per
cent de finals de març. Descomptat l'efecte de la inflació —a

l'entorn del vuit per cent de taxa interanual per Barcelona— el
diferencial és inferior al ritme de creixement del PIB.
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Durant aquest trimestre es repeteix la tònica dels darrers en

els que el comportament del conjunt dels serveis manté una
tònica més positiva que la resta d'activitats. Per un cantó, les
conferències telefèniques internacionals, tot i el notable
alentiment en el seus ritmes de creixement —la taxa de
creixement interanual s'ha reduït a la meitat durant el primer
semestre d'enguany— s'ha mantingut en un bon nivell
d'activitat. L'evolució del nombre de línies en funcionament fa
pensar que la demanda de serveis telefònics ja no pressiona amb
la mateixa força que ara fa un any.

Del trànsit de passatgers per l'Aeroport se'n podria fer una
anàlisi semblant —desacceleració dels ritmes expansius dels
darrers trimestres, especialment del trànsit internacional— però
matisant que la desacceleració ha estat, de moment, poc
rellevant i motivada bàsicament perquè partim d'anteriors
creixements espectaculars.

L'evolució de l'activitat de la Fira de Barcelona ha seguit la
tendència expansiva dels darrers anys, encara que amb una
relativa desacceleració, reflex dar del comportament de lamajor
part dels sectors productius. Val a destacar la dinàmica
expansiva dels expositors directes estrangers, que reafirma cada
cop més la vocació internacional de les manifestacions i salons
que es fan a la Fira, i en definitiva de l'activitat econòmica que
es desenvolupa a l'àrea de Barcelona.

L'única nota discordant en el conjunt dels serveis seria
l'evolució del nombre de pemoctacions hoteleres, que ha
experimentat una lleu reculada tant en relació amb el trimestre
anterior com respecte del mateix trimestre de l'any passat.
Aquest descens ha afectat especialment els visitants de fires i
congressos —aquest any no s'han celebrat salons importants
que, per ser biennals, sí tingueren lloc ara fa un any— i en
menor mesura els turistes, seguint la tònica general de la resta
de l'Estat. Per contra, el nombre de pernoctacions per motius
comercials i de negocis s'ha mantingut a nivells semblants als
d'ara fa un any.Globalment, cal considerar que aquesta
davallada en el nombre de pernoctacions ve motivada per un
important descens del nombre de pernoctacions per visitant, ja
que el volum de visitants ha augmentat en relació amb un any
abans.

L'evolució delmercat de treball durant el segon trimestre
d'enguany s'ha caracteritzat per un augment del nombre de
residents ocupats, motivat en part perquè el nombre d'aturats ha
continuat disminuint, encara que ho ha fet a un ritme lleument
inferior, tant en relació amb la resta de la província com amb la
resta de Catalunya. En els darrers dotze mesos l'atur ha
disminuït en 2,7 punts a Barcelona —i 2,7 a Catalunya per
exemple—, en contraposició de tan sols 1,9 punts al conjunt de
l'Estat. En tot cas, la persistència a la baixa del nombre
d'aturats manté una tònica ferma que no sembla hagi de canviar
de signe en els propers mesos i que pràcticament ha esborrat el
diferencial que existia entre la taxa d'atur al conjunt de la CEE i
la de Barcelona. Per categories, l'atur juvenil i els aturats sense

ocupació anterior es mantenen com els segments de la
desocupació amb més possibilitats d'aconseguir feina.

Per contra, els contractes registrats per l'INEM semblen
flexionar a la baixa en la tendència alcista dels darrers anys. S'ha
de recular molts trimestres per trobar un increment interanual
—trimestre d'un any sobre el mateix trimestre de l'any
anterior— negatiu, —5,3 per cent. En unabona part, aquest
descens en el nombre de contractes registrats s'ha degut al
descens de la contractació incentivada, especialment important a
la indústria i als serveis.



Si entrem en l'apartat d'Estalvi, consum i preus, en destaca
l'evolució dels dipòsits del sectorprivat en el sistema bancari,
amb un creixement molt notable en termes monetaris en relació
amb un any enrera —potser resultat de les elevades
remuneracions dels dipòsits bancaris. Això no impedeix, però,
que la taxa de creixement s'hagi alentit considerablement en
relació amb la variació del 1989 sobre un any abans. De fet, és la
tònica habitual a la majoria d'indicadors d'aquest trimestre.

En relació amb els consums energètics d'ús domèstic, mentre
el consum d'electricitat cau notablement —la climatologia
atemperada d'aquests mesos hi té molt a veure— el consum de
gas canalitzat presenta una evolució més favorable. Malgrat
això, però, no es suficient per capgirar la tendència negativa de
la taxa interanual segon trimestre 1990 sobre el mateix del 1989.
Per contra, les escombraries recollides han evolucionat en la
mateixa línia ascendent dels darrers trimestres, sense que de
moment esmanifesti cap símptoma que faci pensar en una

caiguda de ritmes a un termini curt.

La davallada més espectacular, tot i que ja estava anunciada,
dins aquest grup, ha estat la de matriculació devehicles. Després
d'un primer trimestre en el que ja es vanmatricular menys
vehicles que un any abans, la tendència s'ha accentuat i durant
aquest segon trimestre s'han deixat de matricular, en relació
amb el mateix període del 1989, vuit mil vehicles, gairebé un 12
per cent menys. Darrera aquesta tendència —que segurament
pot accentuar-se durant els propers mesos per l'evolució del
preu dels combustibles, entre d'altres raons— hi ha els elevats
ritmes expansius del darrer quinquenni, difícilment sostenibles al
llarg del temps. Aquesta desceleració dels ritmes expansius del
parc automobilístic de la ciutat incideix ja en un menor consum

de benzines, que molt possiblement s'accentuarà durant el que
resta d'any per l'impacte ja esmentat de les puges de preus. Una
menor utilització del cotxe privat per a trajectes urbans, que s'ha
traduït en unamajor utilització del transport públic urbà, pot
explicar també aquesta lleu flexió a la baixa en el consum de
benzines.

Un comportament previsible ha estat el dels preus, que
després d'un any 1989 amb una taxa d'inflació més elevada a

Barcelona que al conjunt de l'Estat, durant el segon trimestre
s'ha recuperat una part del diferencial perdut durant els primers
mesos de l'any. En relació amb el conjunt de la CEE, esmanté
un diferencial lleument superior als dos punts.

Finalment, pel que fa a la població, no hi ha canvis destacats
en relació amb la tendència dels darrers trimestres. El
creixement vegetatiu continua essent negatiu però menys que
ara fa un any gràcies a una superior caiguda de les defuncions
que dels naixements. També esmenor el saldo migratori, degut
a l'evolució positiva dels immigrants. Malgrat tot, les grans
tendències d'un saldo migratori clarament favorable als
emigrants i un creixement vegetatiu negatiu esmantenen.

En síntesi, l'evolució en termes generals de lamajoria
d'indicadors econòmics de laciutat durant el segon trimestre
d'enguany, indica una relativa accentuació de la dinàmica
recessiva que ja s'apuntava, de forma menys genèrica, a finals
de l'any passat i més explícitament durant el primer trimestre.
Igual que en trimestres anteriors, l'impacte negatiu és més
destacable al conjunt de la indústria que als serveis, encara que
en aquests darrers es comença a detectar algun símptoma de
cansament, com pot deduir-se de l'evolució de la contractació.
El que símereix una reflexió a part, perquè pot significar un
punt d'inflexió en la tendència positiva que fins ara s'havia
mantingut, és el comportament del subsector de la construcció
d'habitatges. L'evolució negativa dels projectes visats durant el
primer trimestre s'ha vist confirmada de noudurant el segon. En
aquest moment i molt possiblement durant els propers
trimestres, la construcció de nous habitatges a la ciutat vindrà
molt condicionada pels habitatges lligats als Jocs Olímpics i el
sector, en general, per l'obra pública.

De cara a l'evolució que s'espera per la segona meitat d'any, a
aquesta situació de clara desacceleració dels ritmes de
creixement de recessió en alguns casos molt concrets— s'hi
haurà d'afegir el possible impacte negatiu de la crisi del Golf
Pèrsic, un impacte derivat no tant de l'encariment dels productes
energètics, sinó de la generalització d'unes expectatives poc
optimistes a termini mitjà.
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Darrera

dada
dis 'bl

(prr

Variació

sobre mateix

íod an

Acumulat darrers
12 mesos

soluts

508,7 -0,8 3.043,9 3,2 8,9

2.597,7 -3,3 18.201,8 1,4 1,0
879,0 -10,2 5.782,2 -3,8 1,8

1.718,7 0,7 12.419,4 3,9 0,6
1.063,1 -6,1 6.655,9 -1,8 7,8
618,6 -3,1 3.750,0 -1,6 2,2
444,5 -10,0 2.905,8 -2,1 16,0

2.530 -40,6 23.208 -29,2 25,1

950 -56,2 3.752 -7,7 75,6

1.737 12,6 8.876 13,6 12,6
992 9,6 5.538 10,8 8,3
745 17,0 3.339 18,5 23,5

8,5
10,7
10,1
15,1

63.065 -22,6 -27,2

188,7 -2,6 1.257,7 -3,4 4,1
87.728 3,8 621.902 4,3 4,0
45.424 -14,7 217.467 -7,9 9,9

1,21 4,22 7,63 8,0
1,81 4,42 6,43 6,9

Quadre de síntesi. Avanç bimestre Juliol-Agost 1990

Consum d'electricitat usos cials-indtals. (Gwh)
Tràfic de mercaderies pel Port

- Total (milers tones)
Embarcades (milers tones)
Desembarcades (milers tones)

- Càrrega general (milers tones)
Embarcades (milers tones)
Desembarcades (milers tones)

Projectes d'habitatges visats (prov.)
Habitatges nous previstos a les llicències
d'obres aprovades (*)
Trànsit de passatgers per l'Aeroport

- Total (milers)
- Interior (milers)
- Internacional (milers)

Mercat de treball
Taxa gral. d'atur (Barcelona ciutat) (%)
Taxa gral. d'atur (Barcelona prov.) (%)
Taxa gral. d'atur (Catalunya) (%)
Taxa gral. d'atur (Espanya) (%)
Atur total enregistrat

Estalvi, consum i preus
Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh)
Escombraries recollides (tones)
Matriculació de vehicles (prov.)
IPC. Barcelona (%)

Espanya (%)

Jul-Ag

Jul-Ag
Jul-Ag
Jul-Ag
Jul-Ag
Jul-Ag
Jul-Ag
Jul-Ag

3r. tr.90

Jul-Ag
Jul-Ag
Jul-Ag

Juliol
Juliol
Juliol
Juliol
Juliol

Jul-Ag
Jul-Ag
3r. tr.90
Jul-Ag
Jul-Ag

V.I. Variació interanual.

*) Inclou la Vila Olímpica.
Dades provisionals.
Variació acumulada agost 90/desembre 89.
Variació acumulada agost 89/agost 89.
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I. Indústria





1.1. La inversió industrial registrada

La inversió industrial registrada al 2n. trimestre de 1990

Durant el segon trimestre d'enguany la inversió industrial
registrada a Catalunya ha conegut una notable expansió en

relació amb períodes anteriors atès que s'assoleix el volum
màxim d'inversió enregistrat en un sol trimestre —al menys
durant els tres últims anys—, en superar àmpliament els 24.000
milions de pessetes. Això fa que, pel conjunt del primer
semestre, la inversió registrada hagi estat de 42.913 milions de
pessetes, un 33,7 per cent superior al volum enregistrat durant el
mateix període de l'any passat, i un 48,0 per cent respecte als sis
primers mesos del 1988, al mateix temps que depassa en un 38,2
per cent el total d'inversió enregistrada l'any 1987.

Aquest comportament de la inversió industrial, lluny de
mostrar indicis de refredament de l'economia —que, en tot cas,
precisen més temps per incidir en decisions d'inversió que en
molts casos es prenen a un termini mitjà o llarg— mostra la
persistència d'un notable dinamisme en el procés inversor que
s'enregistra a hores d'ara a Catalunya. En tot cas, cal no perdre
de vista que l'evolució global del conjunt de la inversió
enregistrada pot venir, condicionada de vegades, per la
confluència d'unes poques inversions de gran volum, comde fet
succeeix aquest trimestre.

Del conjunt d'inversions industrials registrades durant el
segon trimestre d'enguany, el 77,1 per cent correspon a

ampliacions, i només el 22,9 per cent restant a noves

installacions. Sembla que progressivament els projectes
d'inversió destinats a ampliació o a la modernització
d'instal-lacions i equip productiu guanyen terreny a les noves
implantacions industrials. En tot cas, diferenciant per àmbits
territorials, ressalta el cas de Barcelona, on pràcticament la
totalitat —el 96,9 per cent— de les inversions industrials
enregistrades corresponen a ampliacions o modernitzacions
d'indústries ja existents. Aquesta polarització és deguda en bona
part, a la comptabilització durant aquest trimestre d'un parell
d'expedients d'inversió en ampliacions —un del sector de
Construcció de vehicles automòbils i l'altre de Captació i
distribució d'aigua—, que en conjunt representen el 80 per cent
de la inversió total a Barcelona. Per contra, en l'altre extrem, a
la Resta de la Regió I aquesta proporció és de 54,1 per cent.

En relació amb la localització geogràfica d'aquestes
inversions, a la ciutat de Barcelona es concentra el 37,9 per cent
del conjunt del volum previst per Catalunya, xifra molt superior
a la que es venia enregistrant a Barcelona darrerament. Aixó es

degut bàsicament a l'existència dels dos grans projectes
d'inversió ja esmentats. En tot cas, si deixéssim de
comptabilitzar aquests dos projectes, la participació de
Barcelona en el conjunt d'inversió registrada a Catalunya seria
del 7,5 per cent, percentatge molt més en la línia dels nivells dels
darrers trimestres.

A nivell de grans àmbits territorials, la Regió I aconsegueix
atreure més de dos terços del conjunt de la inversió prevista a

Catalunya, mentre que aproximadament l'escàs terç restant es
localitza a la Resta de Catalunya. Una distribució lleugerament
més polaritzada que la resultant pel conjunt de l'any 1989. En
termes de noves inversions, es produeix una concentració molt
acusada al conjunt de la Regió I menys el Barcelonès, mentre
que per les ampliacions es produeix un fenomen similar encara
que menys intens, a favor de Barcelona.

Quant a la distribució sectorial, la Indústria transformadora
dels metalls concentra el 41,9 per cent del volum total d'inversió
enregistrada, i trenca la tònica dels darrers trimestres, en què el
grup d'Altres indústries manufactureres polaritzava el gros de
les inversions. Això és degut, bàsicament, a l'espectacular
augment de les inversions en ampliacions en aquest sector,que
representa el 46,0 per cent del total d'ampliacions enregistrades.
Quant les noves inversions, esmanté la supremacia del grup que
engloba les Altres indústries manufactureres.

La inversió industrial registrada a Barcelona

Durant el segon trimestre d'enguany la inversió industrial
enregistrada a la ciutat de Barcelona —més de 9.410 milions de

pessetes— ha conegut un creixement excepcional en relació amb
trimestres anteriors. Per fer-se una idea de lamagnitud d'aquest
esforç inversor, només cal dir que equival a set vegades el volum
d'inversió enregistrat el trimestre anterior i deu vegades el
corresponent al mateix trimestre de l'any anterior.

Cal insistir, per la seva importància tant quantitativa com

qualitativa, en la inversió en ampliació de més de sis mil milions
de pessetes endegada per una de les empreses de Construcció
d'automòbils instalada a Barcelona. Per si sola, aquesta inversió
representa el 66 per cent del total de la inversió industrial
registrada a Barcelona durant aquest segon trimestre. Cal tenir
present, com ja hem apuntat abans, que l'acte administratiu
d'aprovació de l'expedient d'inversió —sobretot quan es tracta

de grans quantitats— no té perquè coincidir exactament en el
temps amb la realització efectiva de la inversió, que en aquests
casos habitualment té un ampli període de materialització física.

D'altra banda, de la resta d'expedients d'ampliació
considerats —tot i la important inversió en captació i distribució
d'aigües— ,

més de la meitat corresponen a Altres indústries
manufactureres. En aquest sector hi destaquen pel seuvolum un

projecte vinculat al sector del paper i cartró i un altre al
d'Impressió gràfica, a més a més de dos lligats a empreses
fabricants d'Equips, accessoris i peces de recanvi per a
automòbils.

Pel que fa als projectes destinats a noves inversions, només
representen un 3,3 per cent del conjunt d'inversió total
enregistrada a Barcelona. Més de tres quartes parts del volum
invertit correspon a Altres indústries manufactureres; en
concret, hi destaquen dos expedients relacionats amb la
Fabricació de productes plàstics, alhora que la Impressió gràfica
—juntament amb la Joieria i la Indústria del pa—, són les que
concentren un major nombre d'expedients.

En un altre nivell, cal fer esment que durant aquest trimestre
s'ha produït un creixement molt important del nombre de llocs
de treball generats a partir de les inversions comptabilitzades,
que es concreta en una xifra de 2.078 nous llocs de treball. Una
bona part d'aquests —el 86 per cent— corresponen a expedients
d'ampliació, i, d'aquests, un 93,8 per cent correspon al projecte
vinculat amb el muntage de vehicles al que hem al-ludit
anteriorment.
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1.1.1. Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial* (2n. trimestre 1990)
en total o als 2 milions enmaquinària. Milions de pessetes,Inversions declarades iguals o superiors a 5 milions

Resta Resta Resta

1 - Energia i aigua N - - - 223 223 283 506
A 1.260 - 1.260 - 1.260 136 1.396
T 1.260 - 1.260 223 1.483 419 1.902

2 - Extracció i transformacióde N - 4 4 1.058 1.062 322 1.384
minerals no energètics A 83 10 93 962 1.055 2.995 4.050
i productes derivats. Química T 83 14 97 2.020 2.117 3.317 5.434

3 - Indústria transformadora N 34 45 79 1.153 1.232 338 1.570
dels metalls. Mecànicade precisió A 6.959 28 6.987 1.175 8.162 630 8.792

T 6.993 73 7.066 2.328 9.394 968 10.362

4 - Altres indústries N 253 173 426 1.027 1.453 747 2.200
manufactureres A 787 12 799 1.937 2.736 2.121 4.857

T 1.040 185 1.225 2.964 4.189 2.868 7.057

Total N 287 222 509 3.461 3.970 1.690 5.660
A 9.089 50 9.139 4.074 13.213 5.882 19.095
T 9.376 272 9.648 7.535 17.183 7.572 24.755

Distribució percentual
Resta

Barcelonès**
Resta Resta

Catalunya
1 - Energia i aigua N - - 44,1 44,1 55,9 100,-

A 90,3 90,3 - 90,3 9,7 100,-
T 66,2 - 66,2 11,7 78,0 22,0 100,-

2 - Extracció i transformacióde N - 0,3 0,3 76,4 76,7 23,3 100,-
minerals no energetics A 2,0 0,2 2,2 23,8 26,0 74,0 100,-
i productes derivats. Química T 1,5 0,3 1,8 37,2 39,0 61,0 100,-

3 - Indústria transformadora N 2,2 2,9 5,1 73,4 78,5 21,5 100,-
dels metalls. Mecànica de precisió A 79,2 0,3 79,5 13,4 92,9 7,1 100,-

T 67,5 0,7 68,2 22,5 90,7 9,3 100,-
4 - Altres indústries N 11,5 7,9 19,4 46,7 66,1 33,9 100,-

manufactureres A 16,2 0,2 16,4 39,9 56,3 43,7 100,-
T 14,7 2,7 17,4 42,0 59,4 40,6 100,-

Total N 5,1 3,9 9,0 61,1 70,1 29,9 100,-
A 47,6 0,3 47,9 21,3 69,2 30,8 100,-
T 37,9 1,1 39,0 30,4 69,4 30,6 100,-

* Dadescorresponents a les inscripcions definitives en el Registre Industriald'aquelles inversions ennoves instal.lacions o ampliacions que han declarat una inversió total, igual o superiorals 5 milions
de pesseteso als 2 milions en maquinària.
** Ambdata 17 de gener del 1990, el D.O.G. publica la Llei 3/1990 de 8 de gener de modificació de la divisió comarcal de Catalunya. Una de lesmodificacions és la segregació del Barcelonès dels
municipis d'Esplugues de Llobregat i de Sant Just Desvemi la seva agregació al Baix Llobregat. Aquest fet comporta trencar de moment la homogeneïtat de la sèrie referent al Barcelonès
iResta Barcelonès.

N: Noves installacions. A: Ampliacions. T: Total
Font: Dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departamentd'Indústria i Energia de la Generalitat. Elaboració pròpia.
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1.1.2. Inversió industrial registrada a Barcelona* (2n. trimestre de 1990)
Noves inversions -‘1~11111111111W

Sector

Ampliacions -1e111
Nombre

ents

Import
la inversió

de

(B)

Llocs de
treball

generats

Potència
instal«lada

(Kw)
Nombre

d'expedients

Import de
la inversió

(A) (B)

Llocs de

treball

generats

Potència
instal«lada

(Kw)
1600 1 1.260.262 100 ,- 0 3

2 1.280 100,- 2 10 2473

2532 1 74.261 100,- O 886
2542 2 8.525 98,2 O 29

1 1.500 83,3 2 4 2552 1 1.443 65,3 O 7
1 1.768 100,- 4 32 3120
2 3.787 12,0 5 13 3141
1 6.670 88,6 10 81 3167
3 14.150 98,6 16 85 3191
1 337 100,- 1 2 3199
1 14.705 94,0 8 56 3223 1 3.060 100,- 0 79

3233 1 665 100,- 0 10
1 1.700 92,5 4 25 3299
2 3.401 70,6 22 19 3300
1 15.090 10,5 5 8 3420

3450 980 100,- 2 50
3512 18.607 90,6 0 17

2 4.390 100,- 40 50 3530
1 750 86,7 11 10 3540

3610 1 6.257.118 80,5 1.677 15.655
1 100 100,- 3 4 3630 2 679.997 69,5 21 723
1 3.000 83,3 3 16 4132
1 200 50,0 2 15 4170
4 21.380 76,1 21 314 4191 6 51.486 49,2 5 136

4232 1 52.080 99,0 10 149
2 3.445 100,- 6 57 4239

4354 5.622 85,5 8 14
2 16.970 88,2 10 173 4360
1 1.380 100,- 10 2 4534
1 3.650 19,2 3 5 4535

2 23.830 11,3 18 64 4650 1.720 100,- 0 24
3 2.379 100,- 7 38 4681 150 100,- 0 4

4720 385.000 89,1 5 110
5 17.460 95,5 30 191 4741 2 294.150 98,3 57 1.061
1 20.000 100,- 12 77 4742
2 125.888 98,4 25 705 4822 2.000 64,4 3 22
4 2.835 39,5 6 5 4911
1 2.500 100,- 4 14 4930

50 314.545 84,4 290 2.075 Total 26 9.097.126 83,5 1.788 18.979

1600 Captació, depuració idistribuciód'aigua
2473 Fabricació de vaixelles iarticles de ceràmica
2532 Fabricació de colorantsi pigments
2542 Fabricació d'especialitats farmacèutiques
2552 Fabricació de sabons i altresproductes de perfumeria
3120 Forja, estampat, embotició, tallat i repussat
3141 Fusteria metàl.lica (portes, finestres,etc.)
3167 Fabricació de recipients ienvasosmetàllics
3191 Mecànica general
3199 Altres tallers mecànics
3223 Fabricació d'equips i pecesper a màquines-eines
3233 Construcció de màquines de cosir
3299 Construcció d'altresmàquines i equipmecànic
3300 Construcció de màquinesd'oficina iordinadors

3420 Fabricació de material elèctric d'utilització
iequipament

3450 Fabricació d'electrodomèstics
3512 Fabricaciód'aparells iequip de ràdio i televisió
3530 Fabricaciód'aparells iequip electrònic

de senyalització, control iprogramació
3540 Fabricació de components electrònics icircuits

integrats
3610 Construccióimuntatge de vehicles automòbils i motors
3630 Fabricació d'equip, accessoris i peces de recanvi

per a automòbils
4132 Conserves ipreparació de carns de totes classes
4170 Fabricació de productes de molineria
4191 Indústriadel pa

4232 Elaboració de sopes preparades, extractes i condiments
4239 Elaboració d'altres productes alimentaris
4354 Fabricació de robes de punt
4360 Acabat de tèxtils
4534 Confeccióen sèrie de camiseria, llenceria i cotilleria
4535 Confeccióen sèrie de robes especials
4650 Fabricació d'objectesdiversos de fusta
4681 Fabricació de mobiliari de fusta per la llar
4720 Fabricació de paper icartró
4741 Impressió gràfica
4742 Activitats annexesa la impressió
4822 Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques
4911 Joieira
4930 Laboratoris fotogràfics icinematogràfics

(*) Dades corresponents a les inscripcions definitives en el Registre Industrial.
Font: Dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia.

(A) Import de la inversió enmilers de pessetes.
(B) Percentatge de la inversió destinat amaquinària.

15



1.2. Enquestes de conjuntura industrial

La conjuntura industrial als bimestres abril-maig ijuny-juliol

En aquest número de BARCELONA.ECONOMIA presentem una

explotació dels resultats corresponents als bimestres abril-maig i
juny-juliol de l'enquesta de conjuntura industrial que elabora la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, referits
a empreses ubicades a la província de Barcelona. El període
objecte d'anàlisi es considera tradicionalment com el de major
activitat productiva al llarg de l'any. Els resultats d'aquest
quadrimestre acostumen a permetre una visió ja molt
aproximada del que serà l'evolució anual.

Per al conjunt de la indústria, durant els mesos d'abril-maig es

manté el ritme de creixement moderat pel conjunt de l'activitat
que es venia enregistrant des dels darrers mesos del 1989.
Malgrat que l'evolució és positiva respecte al bimestre anterior,
ofereix unes perspectives forçamenys optimistes si es compara
amb el mateix bimestre de l'any anterior, on els ritmes de
creixement eren més elevats i sostinguts.

Aquesta desceleració dels ritmes de creixement es manifesta
tant a producció com a vendes —especialment les
exportacions— , de talmanera que ha provocat una relativa
acumulació d'estocs de productes elaborats. La reducció en les
vendes s'explica per l'estancament de la cartera de comandes.
Els preus de venda —en consonància amb l'evolució general
han experimentat, per primera vegada en molt temps, un lleuger
descens. No obstant això, les perspectives cara al proper
bimestre es mostren força positives, confiant en una recuperació
de les vendes i de la cartera de comandes, juntament amb una

certa estabilitat de preus. La debilitat de lademanda com a

principal factor que impedeix augments de la producció, es
manté a uns nivells forçamés elevats que ara fa un any.

Després d'un bimestre caracteritzat per la moderació a les
taxes de creixement, l'evolució del períodejuny-juliol es
caracteritza, en termes generals, per una sensible davallada en

els ritmes expansius, fins al punt que és impossible parlar de cap
aspecte positiu, si fem abstracció del comportament de les
exportacions. El nivell de producció cau i arrossega a la baixa
—per sisè bimestre consecutiu— el volum d'ocupació.
L'evolució negativa de les vendes al mercat interior es compensa
només en part pel manteniment de les exportacions, mentre la
cartera de comandes inicia una clara tendència a la baixa
juntament amb un estancament dels preus de venda.

Per contra, les perspectives de cara al proper bimestre són
pràcticament les mateixes que les declarades ara fa un any, en
un entorn de molta més eufòria. L'esclat de la crisi del Golf i les
seves conseqüències directes encara no estan recollides en

aquesta opinió. Possiblement caldrà esperar els resultats del
bimestre agost-setembre per començar a avaluar lamagnitud
d'aquest impacte sobre l'activitat productiva i les expectatives de

la indústria catalana en general, i molt especialment en
subsectors capdavanters amb produccions molt lligades al petroli
i als seus derivats.
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Aquest sector reflecteix durant els dos bimestres estudiats el
manteniment dels ritmes de producció que s'havien registrat un
any abans, la qual cosa incideix positivament sobre el nivell
d'ocupació. Això no obstant, l'evolució de les vendesmostra
una notable contracció, més marcada en el mercat interior que
en l'exterior, fet que no incideix però en l'evolució dels estocs de
productes elaborats, que es manté estable. D'altra banda, la
cartera de comandes ha experimentat un important retrocés,
reflex del refredament que viu l'activitat econòmica en general i
el consum en particular. Els preus de venda reflecteixen tant
l'estancament de les vendes com la creixent competència en el
mercat interior.

Les perspectives a termini curt són moderadament optimistes,
en la mesura que mostren una situació similar a la que es va

manifestar el mateix bimestre de l'any passat. Ara, s'ha de
considerar que aquestes perspectives es produïen a continuació
d'uns bimestres en què la situació general tendia a l'alça. La
feblesa de la demanda es revela, una vegadamés, com el factor
més important que obstaculitza el creixement de la producció.

Tèxtil

Aquest sector, com gairebé la totalitat, evoluciona clarament
a la baixa en un context depressiu que ja fa molts mesos que
dura, amb una disminució molt acusada de la producció, que
continua amb la tònica iniciada a finals de l'any passat, i que fa
pensar que encarapot mantenir-se durant un cert temps. A la
reducció dels ritmes de producció s'afegeix la caiguda de les
vendes, fet que, tot i que laproducció s'ha reduït en els últims
trimestres, ha provocat una acumulació d'estocs de productes
elaborats. La cartera de comandes accentua la tònica depressiva
que va iniciar a finals del 1989 i que, probablement, condiciona
les perspectives de creixement de la producció en el termini curt.
El comportament dels preus és un reflex dar de la situació per la
que travessa el sector.

La disminució dels nivells de producció i de la cartera de
comandes recolza el pessimisme dels industrials del sector cara
al proper bimestre pel que fa a la producció. Les expectatives de
cara a la cartera de comandes i les vendes reflecteixen una

esperança de recuperació. El mal moment que travessa el sector
incideix en la progressiva desacceleració dels preus de venda,
que no veuen camí de millora en la persistència de la debilitat de
lademanda i un mercat cada cop més competitiu.



Pell, calçat i confecció

Aquest sector també mostra un alentiment en la tendència
expansiva que venia registrant en els darrers bimestres, amb una
reducció important del nivell d'activitat i de vendes, en
comparació amb els ritmes d'un any abans. Per contra,
l'evolució de la cartera de comandes i els preus de venda,
juntament amb la tònica moderadament optimista que es

desprèn en les expectatives declarades a un termini curt, fan
pensar que la situació actual és, en bona part, un fet
conjuntural.

Entre els factors estranguladors de la producció, a banda de la
recurrent feblessa de la demanda,hi destaquen les dificultats
d'abastament de primeres matèries i l'augment de la
competència forana, inclosa dins l'epígraf altres causes.

Fusta i mobles de fusta

Els resultats del sector —molt condicionat per l'evolució de la
construcció— enregistrats durant els mesos de juny-juliol
d'enguany mostren una forta davallada dels volums de producció
i de les vendes en el mercat interior en relació amb els nivells
d'un any enrera. La davallada de les vendes, es tradueix en un

manteniment d'un volum d'estocs relativament elevat, que ja
s'arrossega des de finals de l'any 1989. En tot cas, el més
preocupant és que l'evolució de la cartera de comandes no

permet albirar de moment cap canvi en aquest estancament.

Pel que fa a les previsions cara al proper bimestre, a més de
mantenir-se la situació alcista dels preus, es preveu una situació
de moderada expansió general, especialment a la cartera de

comandes, la qual cosa obre perspectives de millora en el nivell
de producció i en les vendes. La debilitat de la demanda, i, en
menor mesura l'escassetat de mà d'obra especialitzada tornen a

aparèixer com a factors estranguladors de la producció.

A més, el fet que cap empresa enquestada s'hagi mostrat
preocupada per la insuficiència del seu equip productiu, per
primera vegada després de molts bimestres, i per contra
comencin a preocupar les dificultats de finançament, sembla un
símptoma clar de desceleració dels ritmes de producció i una
menor velocitat de rotació dels productes acabats.

Arts gràfiques

L'evolució d'aquest sector no és tanpositiva com es podia
preveure uns mesos enrera, en la mesura que s'ha produït un
estancament dels ritmes de producció. Simultàniament,
s'enregistra una lleu contracció de les vendes que fa que els
estocs de productes elaborats s'incrementin lleugerament. La
cartera de comandes no ofereix perspectives clares de millora i
esmanifesta cada vegadamés deprimida. Aixó, juntament amb
l'evolució negativa de la xifra de negocis, força els preus a la
baixa.

Les perspectives a termini curt fan preveure un estancament
del creixement de la producció i de les vendes, i són
decididament recessives en relació amb un any abans. Malgrat
això, s'espera que la cartera de comandes iniciï una recuperació
que provoqui un alça dels preus. Com a elements causants

d'aquesta desceleració dels ritmes de creixement de la producció
sobresurten la omnipresent debilitat de la demanda i la
insuficiència de l'equip productiu.

Indústria farmacèutica

Els resultats oferts per les empreses d'aquest sectormostren
una desceleració dels ritmes d'activitat. En contra del que es

podia esperar si es consideren les previsions declarades el
bimestre abril-maig per aquest bimestre, no s'ha produït
l'esperada recuperació de la producció ni de les vendes, de
manera que l'estancament tendeix a mantenir-se. La cartera de
comandes i el període de treball que assegura no ofereix
perspectives de millora durant el segon semestre d'any. Els
preus de venda, per la seva banda, continuen lleument a la baixa
per segon bimestre consecutiu i després d'anys en què això no

succeïa.

En aquest context, les perspectives a termini curt preveuen el
manteniment d'uns ritmes d'activitat estancats, propis del
període estival i força semblants als corresponents al mateix
bimestre de l'any passat. La diferència pot radicar en el fet què
els resultats de l'any passat es produïen en un context molt
expansiu, mentre que aquest any la situació de partida és força
menys optimista.

Química domèstica

Tal com es deduïa de les perspectives declarades per aquest
bimestre, la producció esmanté en la tendència expansiva dels
darrers mesos, i és un dels pocs subsectors manufacturers que
manifesten un manteniment sostingut del ritme de creixement.
En relació amb l'any anterior, s'observa una acceleració dels
ritmes de creixement, sobretot pel que fa a la producció i a les
vendes en el mercat interior. Aquesta situació ha provocat una
lleugera disminució dels estocs.

En tot cas, la debilitat de la cartera de comandes ha d'incidir
necessàriament en els ritmes de producció previstos, com de fet
ho deixen albirar les perspectives de cara al proper bimestre,
que apareixenmenys optimistes a com ho havien fet en els
darrers bimestres, especialment pel que fa a la cartera de
comandes. Aquestes expectatives es poden veure condicionades
per la sorprenent unanimitat dels empresaris en considerar que
la feblesa de la demanda es torna a revelar com l'únic factor
determinant a l'hora de procurar augments de la producció.

Productesmetàllics industrials

Durant el bimestre juny-juliol aquest subsector ha tingut una
evolució positiva pel que fa a laproducció, mentre les vendes i
la cartera de comandes comencen a deixar sentir símptomes
d'una contracció que no vanmanifestar en les perspectives
d'abril-maig referides a aquest bimestre. Així, mentre la
producció presenta uns ritmes de creixement superiors als
enregistrats el mateix bimestre de l'any passat, les vendes en el
mercat interior i les exportacions creixen a un ritme més alentit,
malgrat que la situació és molt lluny de ser tan negativa com a

d'altres subsectors industrials, l'evolució de la cartera de
comandes no permet aventurar un futur immediat gaire
optimista. De fet, les perspectives per al proper bimestre
semblen apuntar a un inici de recessió a tots els nivells
d'activitat. Com a causes principals que impedeixen l'expansió
de la producció es citen la debilitat de la demanda i les
dificultats de finançament.
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Maquinària elèctrica

L'evolució d'aquesta activitatdurant el bimestre juny-juliol ha
esdevingut força homogènia en comparació amb la del conjunt
de l'activitat industrial analitzada. Així, els resultats oferts pels
empresaris d'aquest subsector mostren una disminució dels
ritmes de producció, que es produeix paral.lelament a una
sensible davallada del volum de vendes —especialment en el
mercat interior— i un lleuger increment dels estocs. En conjunt,
aquest comportament sembla que ha propiciat unadisminució
molt acusada dels preus de venda.

Amb unes perspectives orientades clarament a la baixa, i una
cartera de comandes decididament feble, les expectatives a un

termini curt no són gaire optimistes. De nou, la debilitat de la
demanda apareix com a factormés important —i gairebé
l'únic— que destorba les possibilitats d'expansió de la
producció.

Aparells elèctrics

Aquest subsector és, juntament amb la Química domèstica,
un dels que ofereixen uns resultats més positius en relació amb
el nivell d'activitat, en lamesura que mantenen els ritmes de
creixement en la producció i les vendes interiors que havien
manifestat en els darrers bimestres. Les exportacions, per
contra, experimenten una lleu desacceleració en la seva

trajectòria alcista. L'evolució més negativa del bimestre
correspon a la cartera de comandes, fet que ajuda a entendre
que les previsions a termini curt s'emmarquin en una tendència
generalitzada a la baixa, semblant a la que es registra al conjunt
de la indústria. Pel que fa als preus, aquesta ha estat una
activitat caracteritzada per unagran estabilitat en els preus de
venda.

A diferència de lamajoria d'activitats fabrils analitzades, la
feblesa de la demanda —tot i ésser el factormés rellevant entre
els que limiten possibles increments de la producció— no és
determinant ara per ara. Als empresaris del sector els preocupen
altres factors, entre els que destaca la competència creixent a
tots els mercats.
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L'evolució d'aquest subsector —molt sensible a la conjuntura i
a les restriccions creditícies— es manifesta d'acord amb
l'evolució econòmica general que pateix els símptomes del
refredament de l'economia que ha constituït un dels objectius de
la política monetària del govem central en els últims mesos.

Així, la notable reducció de la producció s'ha vist
acompanyada per la caiguda absoluta del nivell de vendes en el
mercat interior i l'agreujament de la situació del nivell
d'ocupació amb una disminució per sisè bimestre consecutiu del
nombre de persones ocupades. L'element més positiu pertany al
capítol de les exportacions, quemantenen el ritme expansiu que
han manifestat de maneramolt cíclica en els darrers bimestres.

A més a més, si els resultats ja no són excessivament brillants
en aquests darrers messos, no se'n pot esperar unamillora amb
els darrers esdeveniments derivats de la crisi del Golf Pèrsic. De
fet, totes les variables ofereixen perspectives molt pessimistes a

termini curt, i atribueixen a la feblesa de la demanda la
imposibilitat d'augmentar els ritmes de producció.



1.2.1. Total indústria (sense Construcció)
A) Resultats del bimestre observat

en comparació amb l'anterior (%)
1) Producció

J-JI

1989

Ag-S 0-N D-G

(dades provincials)
1990

F-M A-M J-J1

Superior
Igual

45 16 54 11 42

45 27 35 42 46

Inferior 10 57 11 47 12

36

47

17

23

44

33

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

Augment
Disminució

Diferència

1,36
0,51
0,85

0,70
0,96

—0,26

0,60
1,58

—0,98

0,53
1,15

—0,62

0,66
0,78

—0,12

0,64
0,66

—0,02

0,98
1,13

—0,15

Excessius

Normals

Reduïts

14 15 13 15 15

82 79 83 80 80

4 6 4 5 5

18

80

2

16

80

4

Superiors
Iguals

44 17 55 16 44

43 25 29 34 40

Inferiors 13 58 16 50 16

36

42

22

24

37

39

Superiors
Iguals

39 21 48 19 43

45 30 37 40 37

Inferiors 16 49 15 41 20

25

39

36

39

33

28

Menys d'l mes 47 46 45 42 47

Entre 1 i 2mesos

Entre 2 i 3 mesos

Més de 3 mesos

32 32 32 36 30

14 16 15 14 14

7 6 8 8 9

42

33

16

9

46

33

11

10

7) Cartera de comandes Superior 37 17 39 14 34

48 42 48 48

Inferior 15 38 19 38 18

28

43

29

21

44

35

8) Preus de venda Superiors
Iguals

10 10 10 28 18

87 85 84 66 76

Inferiors 3 5 6 6 6

7

86

8

4

86

10

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
9) Producció Superior

Igual
15 64 19 35 24

37 30 45 57 67

Inferior 48 6 36 8 8

38

52

10

16

36

48

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

Superiors
Iguals

19 68 22 39 28

36 25 43 51 61

Inferiors 45 7 35 10 11

43

44

13

21

29

50

Superior
Igual

13 49 18 33 24

46 41 49 59 65

Inferior 41 10 33 9 11

39

40

21

18

40

42

Superiors
Iguals

14 10 27 27 11

83 88 70 70 85

Inferiors 3 2 3 3 4

9

85

6

6

89

5

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres matèries
— Altres causes

48

4

9
5
2

17

51
3
8
5
3
15

53
4

9
4

1
12

51
4

7
7

1
14

56
4
8
5

2
10

58
4

3
5
1

10

59
3
5
5
1

13

Fon C'OCINB
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1.2.2 Alimentació

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en elmercat exterior

6) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitza
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresorer
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

(dades provincials)

63 42 52 13 32 51 62Superior
Igual 30 20 31 31 34 38 26

Inferior 7 38 17 56 34 11 12

Augment 3,28 1,30 0,89 1,11 0,59 2,14 3,29
Disminució 0,41 0,67 5,03 2,16 0,90 0,36 0,18
Diferència 2,87 0,63 —4,14 —1,05 —0,31 1,78 3,11

Excessius 4 33 6 8 7 4 3

Normals 90 64 92 85 92 93 93

Reduïts 6 3 2 7 1 3 4

Superiors 62 52 56 28 31 27 20

Iguals 24 19 26 20 51 60 65

Inferiors 14 29 18 52 18 13 15

Superiors 31 29 20 13 36 35 25

Iguals 43 59 32 38 52 58 40

Inferiors 26 12 48 49 12 7 35

Menys d'l mes 78 79 86 68 63 58 68

Entre 1 i 2mesos 20 19 12 22 20 31 21

Entre 2 i 3 mesos 1 0 1 1 1 1 0

Més de 3mesos 1 2 1 9 16 10 11

Superior 57 31 11 23 38 31 3

Igual 14 43 29 42 49 49 64

Inferior 29 26 60 35 13 20 33

Superiors 33 2 6 14 23 13 12

Iguals 67 92 89 83 74 86 88

Inferiors 0 6 5 3 3 1 o

Superior 34 59 42 66 36 46 42

Igual 38 17 33 19 52 39 31

Inferior 28 24 25 15 12 15 27

Superiors 36 65 47 62 44 46 42

Iguals 39 9 30 25 49 35 33

Inferiors 25 26 23 13 7 19 25

Superior 7 30 10 64 21 22 8

Igual 69 20 51 29 63 58 62

Inferior 24 50 39 7 16 20 30

Superiors 9 9 12 50 31 32 3

Iguals 91 91 88 47 68 60 97

Inferiors 0 0 0 3 1 8 0

la

ia
matèries

56

0
1

0
0
22

57

0
1

1
0

18

59

1
0
1
0
15

43
1
4

0
0

18

35
3
0
0
2

8

54
0
0
0
0
10

58
0
1
0
0
8

Font: COCINB
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(dades provincials)
1989 1990

40

D-G

5

F-M

16

A-

Superior 22 11 12

Igual 64 43 50 64 61 65 71

Inferior 14 46 10 31 23 23 23

Augment 0,19 0,16 0,76 0,39 0,59 0,17 0,51
Disminució 0,73 0,70 0,56 1,10 0,62 1,16 0,98
Diferència —0,54 —0,54 0,20 —0,71 —0,03 —0,99 —0,47

Excessius 28 32 24 31 35 34 39

Normals 68 60 67 62 52 62 59

Reduïts 4 8 9 7 13 4 2

Superiors 27 17 39 12 29 19 5

Iguals 46 28 38 33 32 37 38

Inferiors 27 55 23 55 39 44 57

Superiors 22 18 30 22 22 13 11

Iguals 50 34 50 41 35 44 32

Inferiors 28 48 20 37 43 43 57

Menys d'l mes 31 29 27 37 40 38 47

Entre 1 i 2 mesos 32 39 32 36 38 36 37

Entre 2 i 3 mesos 32 25 36 22 17 20 11

Més de 3 mesos 5 7 5 5 5 6 5

Superior 25 20 35 18 17 11 7

Igual 49 45 41 42 38 46 30

Inferior 26 35 24 40 45 43 63

Superiors 21 15 23 14 15 6 2

Iguals 73 80 70 73 68 80 78

Inferiors 6 5 7 13 17 14 20

Superior 13 46 12 24 20 11 5

Igual 52 44 67 61 60 63 56

Inferior 35 10 21 15 20 26 39

Superiors 19 56 12 33 24 16 32

Iguals 45 32 60 40 47 45 26

Inferiors 36 12 28 27 29 39 42

Superior 20 48 11 23 18 17 31

Igual 46 38 61 51 53 45 38

Inferior 34 14 21 26 29 38 31

Superiors 26 23 14 33 11 10 6

Iguals 70 73 82 58 77 76 78

Inferiors 4 4 4 9 12 14 16
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1.2.3. Tèxtil

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en elmercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitza
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresore
— Dificultats d'abastament de primere
— Altres causes
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1.2.4. Pell, calçat i confecció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

Superior 24 26 43 25 45 11 9

Igual 42 39 47 42 39 67 60

Inferior 34 35 10 33 16 22 31

Augment 2,40 0,74 0,64 0,63 1,30 0,65 0,31
Disminució 1,64 0,83 0,64 1,94 1,21 1,07 0,71
Diferència 0,76 —0,09 0,00 —1,31 0,09 —0,42 —0,40

Excessius 18 10 30 29 28 28 26

Normals 81 75 69 63 69 69 62

Reduïts 1 15 1 8 3 3 12

Superiors 13 28 30 15 52 35 16

Iguals 66 38 46 52 31 41 40

Inferiors 21 34 24 33 17 24 44

Superiors 14 7 25 26 40 18 18

Iguals 49 70 60 46 39 40 25

Inferiors 37 23 15 28 21 42 57

Menys d'l mes 16 14 15 23 12 16 13

Entre 1 i 2 mesos 54 27 41 44 46 43 57

Entre 2 i 3 mesos 13 31 24 18 24 18 5

Més de 3 mesos 17 28 20 15 18 23 25

Superior 9 16 21 22 18 28 23

Igual 65 63 68 56 52 51 27

Inferior 26 21 11 22 30 21 50

Superiors 13 13 20 7 16 24 18

Iguals 79 86 80 90 79 76 78

Inferiors 8 1 O 3 5 O 4

Superior 19 61 14 44 22 11 29

Igual 48 35 65 47 63 76 28

Inferior 33 4 21 9 15 13 43

Superiors 25 59 27 54 30 14 49

Iguals 48 39 51 37 49 66 8

Inferiors 27 2 22 9 21 20 43

Superior 30 44 27 53 45 12 44

Igual 53 53 55 32 36 66 34

Inferior 17 3 18 15 19 22 22

Superiors 24 34 35 17 23 1 8

Iguals 76 66 65 80 73 97 83

Inferiors 0 0 0 3 4 2 9
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1.2.5. Fusta i mobles de fusta (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en elmercat interior

5) Vendes en elmercat exterior

6) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al properbimestre, en
comparació amb l'observat (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

1989 1990

J-J1 Ag-S 0-N D-G F-M A-M

Superior 27 18 22 5 13 19 15

Igual 72 55 65 82 85 77 45

Inferior 1 27 13 13 2 4 40

Augment 0,84 0,15 0,38 0,20 1,03 1,26 1,55
Disminució 1,79 3,94 5,34 2,31 0,43 0,33 2,09
Diferència —0,95 —3,79 —4,96 —2,11 0,60 0,93 —0,54

Excessius O 0 12 17 12 13 13

Normals 79 72 82 69 71 84 87

Reduïts 21 28 6 14 17 3 0

Superiors 49 18 21 13 6 10 14

Iguals 48 55 67 69 73 71 37

Inferiors 3 27 12 18 21 19 4

Superiors 26 19 29 0 0 2 16

Iguals 60 42 45 75 65 68 56

Inferiors 14 39 26 25 35 30 28

Menys d'l mes 35 33 32 46 49 51 58

Entre 1 i 2 mesos 49 43 45 28 18 19 12

Entre 2 i 3 mesos 15 22 21 23 30 23 26

Més de 3 mesos 1 2 2 3 3 7 4

Superior 31 17 17 5 23 19 1

Igual 59 75 64 77 68 40 71

Inferior 10 8 19 18 9 41 28

Superiors 11 7 2 28 0 5 16

Iguals 89 93 97 72 84 94 84

Inferiors 0 0 1 0 16 1

Superior 17 31 15 21 20 20 14

Igual 70 66 74 63 78 78 80

Inferior 13 3 11 16 2 2 6

Superiors 27 31 17 26 36 50 42

Iguals 58 66 79 63 59 35 40

Inferiors 15 3 4 11 5 15 18

Superior 27 26 11 26 34 47 41

Igual 55 72 86 62 61 39 44

Inferior 18 2 3 12 5 14 15

Superiors 8 6 20 13 6 11 12,

Iguals 92 94 69 77 94 89 88

Inferiors 0 0 11 10 0 O
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20

.2.6. Arts gràfiques (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

en comparació amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

Superior
Igual
Inferior

Augment
Disminució

Diferència

Excessius

Normals

Reduïts

Superiors
Iguals
Inferiors

Superiors
Iguals
Inferiors

Menys d'l mes
Entre 1 i 2 mesos

Entre 2 i 3 mesos

Més de 3 mesos

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres matèries
— Altres causes

27
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9

0
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12 17 12 8
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47 56 67 70

6 21 1 5

18

58

24

6 18 62 9 2

93 81 37 91 97

1 1 0 1

68
6
4
2
5

18

57

19

13
3

0

8

46

6
5

8
0

31

65
9
5
1
O
4

56
11

11
6

0
7

38
4

24
1
O
29

Font: COCINB
24



. farmacèutica (dades provincials)
1989 1990

e observat

'anterior (%)

)nes ocupades

tes elaborats

rcat interior

rcat exterior

11 assegurat amb
e comandes

ndes

!s perspectives
re, en

servat (%)

andes

xen un augment

:.manda
i d'obra especialitzada
quip productiu
ançament o tresoreria
stament de primeres

J-Jl
—

Ag-S 0-N D-G F-M A-M J-J1

Superior 48 6 67 20 33 34 37

Igual 52 12 7 47 63 61 46

Inferior 0 82 26 33 4 5 17

Augment 1,03 0,32 1,13 0,63 1,73 0,77 0,96
Disminució 0,40 0,55 1,72 2,87 1,47 0,25 0,46
Diferència 0,63 —0,23 —0,59 —2,24 0,26 0,52 0,50

Excessius 7 1 0 0 0 0

Normals 93 92 100 87 100 95 99

Reduïts 0 7 0 13 00 5 1

Superiors 75 10 65 51 49 44 55

Iguals 12 20 15 32 49 53 30

Inferiors 13 70 20 17 2 3 15

Superiors 10 6 56 26 29 3 19

Iguals 46 14 30 65 44 75 25

Inferiors 44 80 14 9 27 22 56

Menys d'l mes 21 36 21 56 45 21 45

Entre 1 i 2 mesos 77 62 78 43 54 78 55

Entre 2 i 3 mesos 0 1 0 0 1 1 0

Més de 3 mesos 2 1 1 1 0 0 0

Superior 10 0 10 0 6 15 8

Igual 55 57 81 92 85 73 72

Inferior 35 43 9 8 9 12 20

Superiors 0 0 0 0 4 4 2

Iguals 100 100
,

100 100 96 79 84

Inferiors 0 0 0 0 0 17 14

Superior 4 61 0 30 23 33 9

Igual 43 34 82 65 77 64 33

Inferior 53 5 18 5 0 3 58

Superiors 21 65 14 22 23 37 7

Iguals 22 22 75 73 63 58 36

Inferiors 57 13 11 5 14 5 57

Superior 1 32 1 13 27 31 9

Igual 94 65 95 86 73 69 90

Inferior 5 3 4 1 0 0 1

Superiors 32 22 14 5 6 9 0

Iguals 68 78 86 95 94 91 100

Inferiors 0 0 0 0 0 0 0
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1.2.7. Indústri

A) Resultats del bimest
en comparació amb

1) Producció

2) Nombre de pers

3) Estocs de produ

4) Vendes en el me

5) Vendes en el me

6) Període de treba
l'actual cartera d

7) Cartera de coma

8) Preus de venda

B) Resultats referits a 1

per al proper bimest

comparació amb l'o

9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de com

12) Preus de venda

C) Factors que impede
de la producció (%)
— Debilitat de la d
— Escassetat de m
— Insuficiència d'e
— Dificultats de fi
— Dificultats d'aba
— Altres causes
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1.2.8. Química domèstica (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en elmercat interior

5) Vendes en elmercat exterior

6) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

B) Resultats referits a lesperspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

Superior
Igual
Inferior

Augment
Disminució

Diferència

Excessius

Normals

Reduïts

Superiors
Iguals
Inferiors

Superiors
Iguals
Inferiors

Menys d'l mes
Entre 1 i 2 mesos

Entre 2 i 3 mesos

Més de 3 mesos

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres matèries
— Altres causes
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0,59
2,09

36

64

0

42

58

0

68

32

0

88

9

3

0
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1.2.9. Productes metàl•lics industrials (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

1989

J-J Ag-S O-N D_G F-M A-M

Superior
Igual
Inferior

Augment
Disminució

Diferència

Excessius

Normals

Reduïts

Superiors
Iguals
Inferiors

Superiors
Iguals
Inferiors

Menys d'l mes
Entre 1 i 2 mesos

Entre 2 i 3 mesos

Més de 3 mesos

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres matèries
— Altres causes

51

40

9

2,07
0,09
1,98

11

85
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53
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0
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15

4 29 12 50 14 53

31 44 46 42 53 39

65 27 42 8 33 8

0,12 0,51 0,81 0,63 0,47 0,34
0,93 1,24 1,26 0,61 0,98 0,29

—0,81 —0,73 —0,45 0,02 —0,51 0,05

18 6 11 15 10 16

73 90 86 78 83 79

9 4 3 7 7 5

8 32 9 27 31 26

33 35 42 47 42 57

59 33 49 26 27 17

6 30 24 26 29 31

50 43 41 45 50 51

44 27 35 29 21 18

19 20 20 18 18 20

30 37 29 18 28 36

32 28 35 35 37 25

19 15 16 29 17 19

24 32 29 35 25 28

40 30 39 43 43 52

36 38 32 22 34 20

4 0 5 24 7 2

88 87 86 71 87 93

8 13 9 5 6 5

57 21 57 50 27 18

38 55 40 48 67 28

5 24 3 2 6 54

59 25 59 43 36 9

38 45 35 55 57 36

3 30 6 2 7 55

22 17 38 31 26 6

73 68 56 63 65 61

5 15 6 6 9 33

6 9 24 10 2 1

92 86 69 71 79 99
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1.2.10. Maquinària elèctrica (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en elmercat interior

5) Vendes en elmercat exterior

6) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

47 5 50 12 48 30 25Superior
Igual 42 51 49 50 46 60 52

Inferior 11 44 1 38 6 10 23

Augment 0,67 0,32 1,44 0,32 1,88 0,55 0,45
Disminució 0,54 1,60 0,61 1,14 0,75 0,33 0,89
Diferència 0,13 —1,28 0,83 —0,82 1,13 0,22 —0,44

Excessius 14 32 18 39 21 31 46

Normals 85 54 82 58 79 69 44

Reduïts 1 14 0 3 0 0 10

Superiors 59 5 68 24 65 38 35

Iguals 36 41 32 26 25 34 28

Inferiors 5 54 0 50 10 28 37

Superiors 22 13 40 4 44 39 25

Iguals 69 3 48 57 11 7 63

Inferiors 9 84 12 39 45 54 12

Menysd'l mes 11 10 10 9 9 8 26

Entre 1 i 2mesos 42 53 20 36 19 39 37

Entre 2 i 3 mesos 27 30 35 21 40 36 23

Més de 3 mesos 20 7 35 34 32 17 14

Superior 29 10 44 18 39 30 29

Igual 55 42 14 46 41 31 33

Inferior 16 48 42 36 20 39 38

Superiors 0 10 51 2 50 20 0

Iguals 100 90 49 91 46 64 64

Inferiors 0 0 0 7 4 16 36

Superior 22 71 42 57 35 49 13

Igual 42 29 47 43 61 17 37

Inferior 36 O 11 O 4 34 50

Superiors 26 69 31 82 35 50 13

Iguals 38 24 43 18 61 16 13

Inferiors 36 7 26 O 4 34 74

Superior 46 69 54 75 24 38 15

Igual 23 24 18 25 69 21 6

Inferior 31 7 28 0 7 41 79

Superiors 42 33 50 16 18 21 17

Iguals 58 67 50 84 82 72 83

Inferiors 0 0 0 0 0 7 0
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1 1.2.11. Aparells elèctrics (dades provincials).
A) Resultats del bimestre observat

en comparació amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

1989 1990

J-JI Ag-S 0-N D-G F-M A-M J-.11

Superior 39 25 63 34 24 36 36

Igual 55 24 19 32 70 31 55

Inferior 6 51 18 34 6 33 9

Augment 0,53 3,48 1,60 0,01 0,02 1,40 0,46
Disminució 0,85 0,44 1,85 1,66 1,52 0,79 1,61
Diferència —0,32 3,04 —0,25 —1,65 —1,50 0,61 —1,15

Excessius 25 17 11 14 23 42 21

Normals 75 81 77 73 73 56 77

Reduïts 0 2 12 13 4 2 2

Superiors 32 30 50 28 20 52 36

Iguals 55 19 24 22 48 19 46

Inferiors 13 51 26 50 32 29 18

Superiors 57 41 45 21 44 68 17

Iguals 42 36 46 66 34 16 74

Inferiors 1 23 9 13 22 16 9

Menys d'l mes 3 20 6 23 37 17 1

Entre 1 i 2 mesos 85 48 76 75 53 66 77

Entre 2 i 3 mesos 1 12 5 2 0 6 4

Més de 3 mesos 11 20 13 0 10 11 18

Superior 40 8 55 27 34 58 15

Igual 59 72 30 49 47 23 72

Inferior 1 20 15 24 19 19 13

Superiors 6 0 2 0 0 2 1

Iguals 88 79 80 92 86 71 80

Inferiors 6 21 18 8 14 27 19

Superior 60 62 42 48 55 56 32

Igual 19 38 21 29 34 34 36

Inferior 21 0 37 23 11 10 32

Superiors 60 71 59 48 55 56 32

Iguals 38 29 32 14 34 32 23

Inferiors 2 0 9 38 11 12 45

Superior 58 60 52 57 56 42 31

Igual 41 37 46 21 28 40 45

Inferior 1 3 2 22 16 18 24

Superiors 0 1 4 11 9 14 0

Iguals 94 84 83 74 84 77 90

Inferiors 6 15 13 15 7 9 10

matèries
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1.2.12. Automoció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

Superior
Igual
Inferior

Augment
Disminució

Diferència

Excessius

Normals

Reduïts

Superiors
Iguals
Inferiors

Superiors
Iguals
Inferiors

Menys d'l mes
Entre 1 i 2 mesos

Entre 2 i 3 mesos

Més de 3 mesos

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres matèries
— Altres causes
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II. Sistema financer i mercat de valors





II.1 . Sistema financer

11.1.1. Nombre d'oficines del sistema creditici (30-VI-1990)

Àmbit

Nombre d' f ines Variació (30-V1-1990/30-VI-1989) (%)
Total

sistema Caixes
„

•

Resta

sistema

Total

sistema
:

Caixes
' vi

Resta

sistema

credi

Barcelona 2.185 1.056 1.117 12 4,5 3,8 5,2 0,0
Resta prov. Barcelona 2.600 1.110 1.486 4 1,3 0,1 2,1 33,3
Resta Catalunya 2.095 918 1.092 85 2,2 —1,1 5,6 —2,3
Total Catalunya 6.880 3.084 3.695 101 2,6 1,0 4,1 —1,0

Madrid 2.287 1.639 633 15 4,3 3,1 7,1 36,4
Resta prov. Madrid 890 598 291 1 4,8 4,9 4,3
Total Espanya 34.890 16.802 15.131 2.957 1,9 1,1 3,7 —2,1

Font: Banco de España. Boletín Estadístico. Diversosnúmeros. Elaboració pròpia.

Oficines del sistema creditici

Durant el segon trimestre de 1990 el nombre d'oficines del
sistema creditici s'ha mantingut en la trajectòria lleument
expansiva dels darrers trimestres, amb taxes interanuals de
creixement entre un quatre i un cinc per cent pel que fa a

Barcelona i Madrid. Trimestre rera trimestre, Barcelona manté
el lideratge en aquest camp pel que fa a Catalunya. El
manteniment d'aquesta tendència afavoreix una superior
concentració d'oficines del sistema creditici a la ciutat que no
pas a la resta de Catalunya incidint inevitablement en un menor

creixement de les ratiosDipòsits i Crèdits per oficina a

Barcelona. Un comportament homogeni a tot Catalunya, i fins i
tot a la resta de l'Estat, és el superior ritme de creixement de les
caixes en comparació amb els bancs. Si bé les diferències de
ritme s'han moderat en comparació a ara fa un any,són encara

destacables.

L'evolució del nombre d'oficines pel total d'Espanya ha estat

lleument inferior a la que va experimentar durant el primer
trimestre, i esmanté encara força per sota del ritme de
creixement a Catalunya. Fins i tot a Madrid es detecta un cert

alentiment de la tendència expansiva mantinguda durant els
darrers trimestres.

Diferenciant entre bancs i caixes, persisteix el superior
dinamisme d'aquestes, especialment a Madrid i a Barcelona. Un
canvi a destacar, en relació amb el que era habitual en trimestres
passats, és el fet que ja no es produeix una disminució neta del
nombre d'oficines bancàries, que era especialment remarcable a

tot Catalunya amb l'excepció de Barcelona. No és descartable
però, que a un terminimitjà continuï el degoteig, sobretot si es
confirma algun altre procés de fusió bancària.
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11.1.2. Dipòsits del sector privat en el sistema bancari
Dipòsits/Oficina

Àmbit ilers de milions de pessetes Variació (%) (milions ptes.)
territorial

30-V1-1989 30-1X-1989 31-X11-1989 31-111-1990 30-V1-199
30-VI-1990/

31-III-1990
30•VI-1990/

-
30-VI-1989 30-V1-1990

Prov. Barcelona 5.708,3 5.796,6 6.005,0 6.126,6 6.433,0 5,0 12,7 1.225,5 1.344,4
Resta Catalunya 1.126,4 1.180,8 1.188,3 1.236,1 1.295,6 4,8 15,0 549,7 618,4
Total Catalunya 6.834,7 6.977,4 7.193,3 7.362,7 7.728,6 5,0 13,1 1.019,3 1.123,3

Prov. Madrid 5.973,4 6.148,1 6.467,8 6.422,6 6.891,5 7,3 15,4 1.964,3 2.169,2
Total Espanya 31.346,9 32.272,5 33.316,0 33.965,8 35.617,0 4,9 13,6 915,5 1.020,8

11.1.3. Crèdit del sistema bancari al sector privat

territorial

Milers de milions de pessetes Variació (%)
Crèdits/Oficina
(milions ptes.)

0/

Prov. Barcelona 3.693,0 3.597,3 3.764,7 3.793,3
Resta Catalunya 880,1 891,8 946,9 1.004,2
Total Catalunya 4.573,1 4.489,1 4.711,6 4.797,5

Prov. Madrid 6.886,0 6.807,2 6.957,9 6.787,9
Total Espanya 24.886,0 25.127,8 26.240,7 26.230,6

4.032,8
1.067,1
5.099,9

7.065,1
26.918,4

6,3
6,3
6,3

4,1
2,6

9,2
21,2
11,5

2,6
8,2

792,8
429,5
681,8

2.264,4
726,8

842,8
509,4
741,3

2.223,8
771,5

11.1.4. Crèdits/dipòsits
Àmbit

territorial
30-VI-1989 30-VI-1990

Variació (%)
30-VI-19901

Prov. Barcelona 0,647 0,627 -3,1
Resta Catalunya 0,781 0,824 5,5
Total Catalunya 0,669 0,660 -1,3

Prov. Madrid 1,153 1,025 -11,1
fotal Espanya 0,794 0,756 -4,8

Font: Banco de España. Boletín Estadístico. Diversos números. Elaboració pròpia.

Dipòsits del sector privat

En acabar el segon trimestre de 1990, els dipòsits del sector
privat en el sistema bancari havien crescut nominalment gairebé
un 13 per cent en relació amb un any abans, i un cinc per cent en
els darrers tres mesos. En termes reals -un cop descomptat
l'efecte inflacionari- estaríem davant d'un augment inferior al
sis per cent en relació amb un any abans i d'un 4,5 per cent en
relació amb el trimestre anterior. Això pel que fa a la província
de Barcelona. Els increments són sensiblement superiors tant a
la resta de Catalunya com a la resta de l'Estat. L'evolució dels
dipòsits durant el segon trimestre d'enguany ha servit per
moderar la forta tendència a la baixa de la segona meitat de
l'any 1989, que ha significat passar d'una taxa interanual
superior al 30 per cent el juny del 1989 a un 12,7 per cent un any
després.
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Pel que fa a la ratio dipòsits/oficina, l'increment dels dipòsits
es veu compensat parcialment per l'augment del nombre
d'oficines. Aixó es tradueix en un increment inferior al deu per
cent del valor de la ratio en relació amb un any abans pel que fa
a la província de Barcelona, i increments lleument superiors a la
resta de Catalunya. El diferencial existent entre Barcelona i
Madrid ha tornat a augmentar després d'uns trimestres en els
que la tendència era a la inversa.

En general, sembla que el conjunt dels dipòsits privats en el
sistema creditici ha reprès, durant aquest segon trimestre, els
elevats ritmes expansius que el ràpid procés d'encariment de la
remuneració del passiu havien encetat durant els darrers mesos

de l'any 1989.

Crèdit al sector privat

El volum de crèdit concedit pel sistema financer al sector
privat ha seguit una evolució semblant a la del volum de
dipòsits, amb la particularitat d'una dinàmica menys acusada pel
que fa a Barcelona. Increments nominals superiors al sis per
cent en relació amb el trimestre anterior pels diferents àmbits en

què dividim Catalunya han servit per reforçar els diferencials de
creixement entre la província de Barcelona i la resta de
Catalunya. La diferència de ritmes és encaramés acusada si es
compara amb la resta de l'Estat i molt especialment amb
Madrid. Així, mentre a nivell de tot l'Estat el creixement del
crèdit es va desaccelerant i ja se situa per sota del nouper cent
de taxa interanual en termes nominals, a Catalunya -amb
l'excepció de la província de Barcelona- la política monetària
restrictiva ha estat, de moment, poc efectiva. S'accentua el
superior dinamisme del crèdit al conjunt de les províncies de
Girona, Lleida i Tarragona en comparació amb la de Barcelona.

Com a resultat d'aquestes dues tendències l'evolució de la
ratio crèdits/dipòsits en relació amb un any enreraha flexionat
lleument a la baixa, especialment aMadrid i al conjunt de
l'Estat.



11.2. Mercat de valors

11.2.1. Volum

,

efectiu negociat a les borses de comerç
úmeros índex Participació

total negociat
-

sobre

(%)
Milers de milions de pt -..ál

TQtai -
Total borses

1980 137,2 24,8 94,3 100,0 100,0 100,0 18,1 68,7
1981 232,3 41,0 160,0 169,3 165,3 169,7 17,6 68,9
1982 254,5 39,4 175,3 185,5 158,9 185,9 15,5 68,9
1983 337,5 71,0 219,2 246,0 286,3 232,4 21,0 64,9

1984 633,2 143,8 411,7 461,5 579,8 436,6 22,7 65,0
1985 880,3 117,9 685,1 641,6 475,4 726,5 13,4 77,8
1986 2.738,6 363,7 2.164,7 1.996,1 1.466,5 2.295,5 13,3 79,0
1987 5.087,4 791,1 3.863,9 3.708,0 3.190,0 4.097,5 15,6 76,0

1988 3.536,3 592,5 2.568,6 2.577,5 2.389,1 2.723,9 16,8 72,6
lr. tr. 887,6 135,3 682,5 15,2 76,9
2n. tr. 1.083,1 180,8 756,2 16,7 69,8
3r. tr. 703,1 110,1 545,2 15,7 77,5
4t. tr. 862,5 166,3 584,7 19,3 67,8

1989 5.027,7 550,6 4.015,6 3.664.5 2.220,2 4.258,3 11,0 79,9
lr. tr. 1.035,9 149,8 826,9 14,5 79,8
2n. tr. 1.579,0 127,7 1.340,1 8,1 84,9
3r. tr. 1.078,2 83,9 938,4 7,8 87,0
4t. tr. 1.334,7 189,2 910,1 14,2 68,2

1990
lr. tr. 1.147,7 126,1 904,4 11,0 78,8
2n. tr. 1.297,4 157,9 1.064,5 12,2 82,0

Font: Banco de España. Boletín Estadístico. Diversos anys. Elaboració pròpia.

Variació (%) Barcelona Madrid Total

2n. tr. 1990/2n. tr. 1989 23,6 -20,6 -17,8
lr. sem. 1990/1r. sem. 1989 2,3 -9,1 -6,9

1989/1988 -7,1 56,3 42,2

Volum efectiu negociat

Durant el segon trimestre d'enguany és produeix una sensible
correcció a la baixa dels volums efectius negociats al conjunt de
les borses espanyoles en relació amb el mateix trimestre d'un
any abans, que fou particularment expansiu. Aquest
comportament pot venir explicat, en part, perquè es tracta de
dos períodes no estrictament homogenis a efectes econòmics.
Cal recordar que, excepcionalment, el període de presentació de
la declaració de la renda de l'any 1988 es va retardar fins a finals
de l'any 1989, mentre que la del 1989 s'ha realitzat en el període
de temps habitual, és a dir, durant el segon trimestre d'enguany.
És conegut que durant aquest període, determinades operacions
a borsa es desfan i d'altres es ralentitzen per poder disposar de
liquiditat. De fet, si hom considera parcialment irregular el
comportament del segon trimestre de 1989, es podria parlar d'un
manteniment de la tendència alcista iniciada després del crac del
1987.

La persistència d'elevats tipus d'interès a l'economia
espanyola ha mantingut als inversors amb un peu fora del
mercatborsari, especialment de la renda variable. L'evolució de
l'índex de preus al consum no permetia esperar una millora
substancial a un termini curt i mitjà. L'existència d'alternatives
molt atractives a la renda fixa fa poc atractiu l'assumpció de risc.
A més, la constatació dels primers signes de refredament ha
ajudat a abandonar unes posicions massa cares en funció de les
expectatives.

Pel que fa a la Borsa de Barcelona, ha millorat el seu nivell de
participació gràcies al fet d'augmentar la contractació en gairebé
un 24 per cent en relació amb el mateix període de l'any 1989.
En tot cas, i considerant l'agregat del primer semestre, esmanté
la quota del conjunt de l'any 1989 lleument a l'alça, però lluny
de les quotes del 1988 i anys anteriors. En el pitjor dels casos, i
falta per veure si l'impacte del Golf Pèrsic serà el mateix per a
les diferents borses espanyoles, es pot esperar que pel conjunt
de l'any 1990 la quota delmercat barceloní esmantindrà per
sobre del mínim marcat l'any passat.
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11.3. Enquesta de conjuntura financera

Metodologia

Encetem en aquest número de BARCELONA.ECONOMIA la
publicació dels resultats d'una enquesta financera efectuada per
la mateixa revista i adreçada al conjunt de les entitats que
operen a la ciutat. L'enquesta serà de periodicitat trimestral. Té
l'objectiu de conèixer, a partir de les opinions dels agents que
operen en aquest mercat, la tendència i els ritmes de canvi del
mercat financer, per així poder completar una visió més acurada
de la realitat econòmica de la ciutat i del seu entorn metropolità.
La idea d'endegar aquesta enquesta va sorgir inicialment durant
el seguiment de l'estudi promogut per l'Area d'Economia i
Empreses en relació amb les possibilitats de Barcelona com a

Centre Financer Europeu. Posteriorment, i a través de contactes

amb els màxims responsables de les principals entitats creditícies
de la ciutat, va semblar d'interès impulsar la iniciativa i així
poder disposar d'un instrument que reflecteixi regularment el
pols del mercat financer assentat a la ciutat, i per extensió, a
Catalunya. El qüestionari s'ha elaborat amb la collaboració del
consultor d'estratègia bancària Lorente & Asociados.

La realització d'aquesta enquesta ha plantejat dificultats
metodològiques considerables, tant a l'hora de delimitar la
mostra com a l'explotació de les dades, senseoblidar la mateixa
confecció del qüestionari, que confiem anar completant i
millorant progressivament amb la col•laboració de les entitats
enquestades.

En primer lloc, val a dir que donada la temàtica de què es

tracta i l'estricta confidencialitat amb què esmouen aquestes
informacions, bàsicament és una enquesta qualitativa, no
quantitativa. El qüestionari s'ha dividit en quatre blocs: Crèdit,
Collocacions-dipòsits, Dinamisme dels agents i Dinamisme del
mercat. Les preguntes estan referides tant a la valoració del
trimestre anterior —en aquest cas, el segon— com a les

perspectives per al següent.
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Pel que fa a la mostra, s'ha enquestat, d'una banda, la
pràctica totalitat de les grans entitats bancàries d'implantació
estatal amb presència important a Barcelona, mesurada pel
nombre d'oficines obertes al públic, els principals bancs amb seu

a Catalunya, tant els independents com els vinculats a grups
estatals, i una selecció de la resta d'entitats amb presència a

Barcelona, sense oblidar la banca estrangera. En total, 19 bancs.
El sector de les caixes està representat per les tres grans —ara

dues— i tres més seleccionades entre les que tenen més oficines
a la ciutat. En total, lamostra consta de 25 entitats.

En termes d'oficines, els dinou bancs enquestats cobreixen
gairebé el 70 per cent del mercat bancari a Barcelona, mentre
les sis caixes representen el 94 per cent del total d'oficines de
caixes existent a la ciutat. Val a dir que a Barcelona, el nombre
d'ofiçines bancàries es pràcticament equivalent al nombre
d'oficines de les caixes. Malgrat aquesta equivalència, la diferent
estructura entre bancs i caixes obliga a enquestarmolts més
bancs que caixes per assolir uns nivells de representativitat
semblants a ambdós sectors.

En relació amb l'explotació de les respostes, ateses les
diferències entre entitats, tant pel que fa a quotes de mercat com
a especialització, les respostes obtingudes a cada pregunta es

ponderen amb la finalitat que totes les entitats col.laboradores
tinguin un pes mínim, independentment de la seva grandària, i,
al mateix temps, que unes opinions tinguin unaponderació
superior a unes altres en funció de la quota de mercat de cada
entitat a Barcelona avaluada a partir del nombre d'oficines a la
ciutat.

Per fer això, s'ha dividit la valoració de les respostes en dos
trams. El primer tram —al que s'ha atorgat el 40 per cent del
valor de les respostes— es divideix a parts iguals entre totes les
enquestes contestades. El 60 per cent restant constitueix el
segon tram que es pondera en funció del pes que cada entitat té
a Barcelona en termes de nombre d'oficines.

Tanmateix,tenint en compte que no existeix una total
equivalència entre el volum de negocis generat per unes oficines
i unes altres —bàsicament entre les de caixes i bancs—, s'ha
buscat la ratio que permetés homogeneïtzar aquest indicador.
Aquesta ratio s'ha obtingut tenint en compte el volum de

dipòsits i crèdits per oficina existents per al conjunt de bancs,
d'una banda, i caixes, de l'altra. En funció d'aquesta ratio
—favorable a les caixes pel que fa a Dipòsits i als bancs quan es

tracta de Crèdits—, hem recalculat el nombre d'oficines i, per
tant, la participació de cada entitat sobre el total delmercat
financer, en funció de l'equivalència: 1 oficina bancària = 1,23
oficina de caixes.



Gràfic 11.3.1. Significació de la mostra

Total sistema financer

100 % Total

79,5 % Enquestat

66,4 % Respostes

Conjunt de la banca

100 % Total

67,8 % Enquestat

45,6 % Respostes

Conjunt de les caixes

100 % Total

91,1 % Enquestat

86,6 % Respostes

Pel que fa a aquesta primera enquesta, l'interval de
ponderacions esmou entre un màxim d'un 19,58 per cent i un
mínim del 2,73 per cent. El conjunt dels bancs representa poc
més del 52 per cent de les respostes, mentre les caixes es

reparteixen gairebé un 48 per cent. El resultat de la ponderació
conserva, com es pretenia, la divisió del mercat en dues parts
gairebé iguals entre bancs i caixes i, al mateix temps, en fa una
redistribució interna entre entitats.

Abans d'encarar l'anàlisi dels resultats volem agrair la bona
disposició de les entitats enquestades que s'ha traduït en un

nivell de respostes realment elevat. En concret, i en termes
d'oficines, els bancs que han contestat l'enquesta representen
més del 76 per cent dels enquestats, i pel que fa a les caixes el
percentatge de resposta supera el 95 per cent. Pensem que el
manteniment d'elevats nivells de co•aboració és imprescindible
per validar els resultats obtinguts.

Representació percentual de la significació de l'enquesta

A partir de la totalitat del sistema financer de la ciutat
representat pel nombre d'oficines, lamostra escollida significa el
79,5 per cent del total de bancs i caixes mentre el percentatge de

respostes obtingudes se situa en el 66,4 per cent del total i el
83,5 per cent de la mostra enquestada.

Dividint lamostra en dues submostres, bancs i caixes per
separat, els percentatges de respostes obtingudes en relació amb
el total enquestat són del 67,3 per cent pel que fa als bancs i del
95,1 per cent al conjunt de caixes.
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11.3.1. Crèdit Segontrimestre de 1990

Demanda de crèdit en relació amb el trimestre anterior (%)
Total Bancs

Molt superior 0 0 0 0 ()0
Moderadament superior 35 35 48 7 22 63
Similar 65 52 52 66 78 37
Moderadament inferior 0 13 0 27 0 0
Molt inferior 0 0 0 0 0 0

PIMES: Petites imitjanes empreses. GES: Grans empreses.

,1141Nu t4II:tr■(:; Pit~Ti

De partkulars D'empreses
11~111.111~

Creixerà fortament 8 0 0 8
Creixeràmoderadament 24 7 4 20
Es mantindrà 28 41 54 72
Caurà moderadament 40 52 42 0
Caurà fortament 0 0 0 0

ir

Tendència de l'oferta de crèdit per al proper trimestre (%
Sobrarà oferta 14
Es cobrirà la demanda 46
Existirà demanda insatisfeta 40

Volum de demanda
urant el trimestre

Creixerà fortament O
Creixerà moderadament O
Es mantindrà 84
Caurà moderadament 16
Caurà fortament 0

Creixement de la demanda en

relació amb el trimestre anterior

Tèxtil 18
Construcció 11

Comerç a l'engròs 9

Transports i comunicacions 9

Empreses de serveis a les empreses 7

Construcció 23
Tèxtil 17
Altres serveis 7
Indústria farmacèutica i química de consum 7

Comerç a l'engròs 7

(*) Nota metodològica. El valor total de cada pregunta es 100 (equivalent al 100%) dividit entre les respostes possibles. El percentatge asignat a cada resposta de les possibles s'obté de l'agregació
de les respostes de lesentitats ponderades així: (40 %/nombre d'enquestes contestades) + 60 %(nombre oficines de l'entitat/total oficines).

Una anàlisi qualitativa dels principals resultats

La demanda de crèdit per part de les unitats productives que
ha satisfet el sistema creditici afincat a Barcelona durant el
segon trimestre d'enguany ha estat, segons les opinions
manifestades per les institucions financeres, lleument superior a
la demanda del primer trimestre, especialment pel que fa a

l'originada per les empreses petites i mitjanes. Els bancs, més
que les caixes, abunden en aquesta afirmació. Per contra,
s'observa un menor ritme de creixement de la demanda de crèdit
lligada a les grans empreses, potser atribuïble a la major facilitat
d'aquestes entitats per finançar-se per vies alternatives com ara

els Pagarés d'empresa. Matisant la resposta segons la naturalesa
de l'entitat, s'aprecia que mentre els bancs reafirmen l'opinió
que la demanda de crèdit de les grans empreses ha estat similar
o lleument inferior a la del trimestre anterior, les caixes
consideren que aquesta demanda ha estat moderadament
superior respecte del primer trimestre. Aquesta diversitat de
respostes entre bancs i caixes caldrà esperar a propers trimestres
per determinar si és conjuntural o tendencial.
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Per sectors productius, destaquen com a demandants de crèdit
durant el trimestre el de la Construcció i el Tèxtil, que releguen
a un segon nivell sectors com ara el d'Altres serveis, Fabricació
de productes farmacèutics i química de consum, Comerç a

l'engròs i el d'Empreses de serveis a les empreses i de lloguers.
Si la variable escollida és la variació relativa d'aquesta demanda
de crèdit en relació amb el trimestre anterior, el Tèxtil es revela
com elmés dinàmic demandant de finançament aliè, seguit de la
Construcció i, en menor mesura del Comerç a l'engròs i
Transport i comunicacions. A grans trets, es repeteixen els
mateixos sectors, amb variacions qualitatives importants com ara

el primer lloc destacat del Tèxtil per ritmes de creixement, que
podria indicar que es tracta d'un sector en el que noves

dificultats de finançament a termini curt s'afegeixen a la
tradicional debilitat financera de la majoria d'empreses
immerses en un inacabable procés de reconversió.

De cara al tercer trimestre —el més fluix per l'activitat
productiva en general—, les expectatives declarades abans del
període de vacances eren d'una sensible davallada de la
demanda de crèdit orientada a finançar procesos inversors
—especialment pessimista l'opinió de les caixes— compensada



11.3.2. Col•locacions - Dipòsits
o, per productes, del volum de recursos durant aquest trimestre (%)

Segon trimestre de 1990

Dipòsits
a la vista
i d'estalvi

Productes

bancaris

.~.AIEWIiili
Lletres

del Tr r

Altre

deute úblic

5
36
33
23

3

Obligacions
d' re,ses

5
14

63
18
0

Ha augmentat notablement
Ha augmentat moderadament
S'ha mantingut estable
Ha disminuït lleument
Ha disminuït sensiblement

21

42
4

33

0

40

32
18
10
0

15
44

18

23
0

Avaluació de la tendència, per productes, del volum de recursos per al proper trimestre (%)

Dipòsits
a la vista
i d'estalvi

Productes
bancaris

a termini

Lletres

del Tresor

Altre

deute públic
Obligacions
d'empreses

Creixerà fortament 3 29 9 9 0

Creixeràmoderadament 50 39 49 31 5

Es mantindrà 27 18 22 37 65

Caurà moderadament 20 14 20 23 30

Ca*.urà fortament 0 0 0 0 0

Avaluació de la tendència de la remuneració de les coHocacions per al proper trimestre (%)

Dipòsits Productes

a la vista

i d'
bancaris Lletres Altre Obligacions

d'empreses
Creixerà fortament 0 0 0 0 0

Creixeràmoderadament 34 0 0 3 3
Esmantindrà -;(-) 80 50 65 68

Caurà moderadament 30 20 50 32 29
Caurà fortament 0 0 0 0 0

en part per l'augment de la destinada a cobrir les necessitats de
liquiditat en el termini curt. És un comportament que a grans
trets s'ajusta a l'època de les vacances d'estiu, amb el
desemborsament que les pagues extres comporten inclòs.
L'estacionalitat d'aquest comportament famolt aventurat pensar
en una desacceleració de l'esforç inversor dut a terme per les
empreses fins aquest moment. S'haurà d'esperar a tenir una
mínima sèrie per poder valorar variacions com aquesta, tot i que
en aquest cas, la crisi del Golf Pèrsic ja pot incidir, a partir del
mes de setembre, en un alentiment de molts procesos inversors.

En relació amb la demanda de crèdit que s'espera durant
aquests mesos d'estiu per part dels particulars, la davallada en

comparació a la de la primera meitat d'any és força espectacular
pel que fa al sector del crèdit hipotecari —la qual cosa reforça
els indicis de l'atzucac en què es troba la compra d'habitatges, a
causa de l'increment dels preus, la saturació del mercat i
l'increment dels tipus— ,

mentre les opinions no són tan
unànimes en preveure el comportament de la demanda de crèdit
per a consum. Si bé l'opinió més generalitzada és que aquesta
demanda caurà moderadament, hi ha una part significativa
d'entitats —especialment bancs— que esperen que creixerà.
Amb totes les matisacions que es vulguin, les expectatives
indiquen una relativa ralentització de la pressió de la demanda
de crèdit per part del conjunt del sectorprivat.

S'ha de considerar, però, que aquestes previsions són
anteriors a l'actual crisi del petroli, encetada imantinguda per la
inestabilitat que es viu des de principis d'agost al Golf Pèrsic. Es
pot pensar que l'augment de preus dels productes energètics
derivats del petroli i, sobretot, les expectatives recessives,
tindran una incidència directa i immediata sobre determinades

decisions de consum i inversió que es poden deixar sentir ja a

partir delmes de setembre i, per tant, afectar negativament les
expectatives declarades per al tercer trimestre. Cal remarcar que
no només s'ha de considerar aquest impacte directe via preus de
combustibles i primeres matèries, sinó que hom ha de considerar
l'impacte sobre la taxa de creixement de l'economia d'unes

expectatives escasament optimistes fins a finals d'any, amb un

manteniment de la política monetària restrictiva.

En aquest context, es pot aventurar que la lleu tendència a la
baixa que s'esperava del preu del crèdit durant aquest tercer
trimestre, molt possiblement trigarà encara uns mesos a ser

efectiva, sempre condicionada a l'evolució del preu del petroli i
dels esdeveniments al Golf Pèrsic.

Pel que fa a les col.locacions-dipòsits, l'evolució durant el
segon trimestre d'enguany ha estat molt positiva en lamajoria
de modalitats, especialment pel que fa a Productes bancaris a

termini, Dipòsits a la vista i d'estalvi i deute públic en general,
sobretot en Lletres del Tresor. Els Pagarés d'empresa van
substituint les Obligacions. Aquesta evolució es pot explicar per
l'excés de liquiditat en mans del sector privat de l'economia i les
elevades remuneracions nominals del passiu. Per als mesos

d'estiu s'esperava un alentiment de la tendència provocat tant
per comportaments estacionals —superiors despeses de les
famílies per les vacances— com per unaprevisió a la baixa de les
remuneracions de les diferents modalitats de col.locacions.
L'enfosquiment de les expectatives derivat de la crisi del Golfi
el manteniment de la política monetària restrictiva poden frenar,
en un primer moment, la baixada d'aquesta remuneració, que
sembla inevitable, juntament amb la dels preus dels crèdits, si es
volen mitigar els efectes d'un procés recessiu.
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11.3.3.
Classificació

g~,j.~!r...................................«......................

Dinamisme dels agents
de les entitats més dinàmiques i/o agressives durant aquest trimestre almercat

Segon trimestre de 1990

de Barcelona (%)

.'pósit/collocació
1 Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 24 1 Bancs d'àmbit estatal 26
2 Financeres de consum 17 2 Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 19
3 Bancs d'àmbit estatal 17 3 Bancs catalans independents 14
4 Caixes catalanes 16 4 Bancs estrangers 12
5 Societats hipotecàries 12 5 Caixes catalanes 9

Altres 14 Altres 20

11.3.4. Dinamisme del mercat Segon trimestre de 1990

Estimació del dinamisme per al pròxim trimestre en relació amb l'actual (%

Creixerà a un ritme superior 25 11
Creixerà a un ritme similar 48 71
Creixerà a menor ritme 27 18

Estimació del dinamisme per al pròxim trimestre en relació amb l'actual pel que fa a Barcelona com a plaça
amb la resta de l'Estat (%)

financera en comparació1"Desintermediá
,.
_

75
o

Mrè cari

Creixerà a un ritme superior que la mitjana de l'Estat
Creixerà a un ritme similar
Creixerà a un ritme inferior

46
54

0

A un altre nivell, i centrant-nos en el mercat de Barcelona, les
entitats col•laboradores, davant la pregunta de quines han estat
les entitats més dinàmiques durant el trimestre, es decanten
clarament per dos grups com són els Bancs catalans en grups
d'àmbit estatal —líders en productes de crèdit— i els Bancs
d'àmbit estatal —líders en productes de dipòsit-col.locació. Les
Financeres de consum i les Societats hipotecàries destaquen
també en productes de crèdit, mentre els Bancs catalans
independents i els Bancs estrangers sobresurten quant a
productes de dipòsit-col.locació. Les Caixes catalanes no hi
podien faltar, amb una posició més lluïda en la vessant de
venedors de crèdits.
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En la mateixa línia, no s'esperen ritmes de creixement
significativament diferents pel que fa a l'activitat bancària
tradicional en relació amb la desintermediació. En tot cas, les
opinions són que Barcelona com a plaça financera creixerà a un

ritme superior que la resta de l'Estat, especialment pel que fa a

l'activitat bancària tradicional.



III. Ocupació





111.1. Mercat de treball

111.1.1. Taxageneral d'atur registrat (%)

Barcelona 14,3 11,6 8,7
Província de Barcelona 16,8 13,6 10,8
Catalunya 15,7 12,9 10,2
Espanya 19,3 17,2 15,3

111.1.2. Atur registrat a Barcelona
Variació %

diffii11~111
Variació%

~
Atur total registrat 102.987 84.197 64.669 -5,2 -23,2

Atur juvenil (16-24 anys) 30.512 21.052 12.532 -8,1 -40,5
Atur masculí 47.890 34.472 25.745 -6,0 -25,3
Atur femení 55.097 49.725 38.924 -4,6 -21,7

Distribució sectorial:
-Agricultura 199 167 118 -11,3 -29,3
-Indústria 34.219 28.822 23.502 -4,6 -18,4
-Construcció 5.232 3.662 2.594 -7,0 -29,2
-Serveis 44.103 37.759 31.738 54,3 -15,9
-Sense ocupació anterior 19.234 13.787 6.717 -13,3 -51,3

Aturats que reben prestacions 43.139 43.075 48.130 -0,7 11,7
Font: Dadesde l'INEM recollides pel Departament d'EconomiaAplicada de la UAB.

Els moviments tendencials

En analitzar l'evolució de la població activa a la província de
Barcelona durant el segon trimestre d'enguany -en base als
resultats de l'Enquesta de Població Activa de l'INE-, hom
constata que en relació amb el trimestre anterior, el total
d'actius creix en un 1,5 per cent. En reduir-se l'atur registrat, el
volum d'ocupats residents a la ciutat també augmenta. Aquest
creixement es xifra en un 2,2 per cent, es a dir 14.550 ocupats
més.

En comparar l'evolució del nombre d'aturats registrats a finals
dels segon trimestre d'enguany amb l'enregistrat en el mateix
període de l'any anterior, hom observa una davallada superior al
23 per cent, o sigui 19.528 aturats menys en termes absoluts.
Aquesta variació és lleument inferior a la constatada en el
primer trimestre d'enguany en relació amb el mateix període de
1989. Cal assenyalar que, tot i mantenir-se la tendència a la
reducció del col•lectiu d'aturats palesada ja a finals de l'any
1987, sembla que, en el segon trimestre d'enguany, es confirma
l'hipbtesi -apuntada en el número 7 de BARCELONA.ECONOMIA -

d'una certa desceleració en el ritme de caiguda del nivell d'atur.

La taxa d'atur a Barcelona el juny de 1990 se situa en el 8,7
per cent, 2,9 punts per sota de l'enregistrada en el mateix
període de l'any d'abans. La taxa és un punt i mig inferior a la
de Catalunya i 6,6 punts inferior a la del conjunt de l'Estat.
Respecte la CEE, en el segon trimestre de l'any 1989, el
diferencial entre la taxa d'atur a la ciutat i la comunitària era de
2,5 punts. A finals delmes de juny d'enguany, la taxa d'atur a
Barcelona es coloca només 0,4 punts per damunt de la mitjana
comunitària. Per tant, el diferencial entre ambdues taxes és ja
pràcticament inexistent.

43



111.1.3. Contractacions registrades a Barcelona
1990 Variació %

.1

Variació%

Altes demandes d'ocupació 64.959 70.488 37.459 -3,7 -46,8
Baixes demandes d'ocupació 71.162 74.500 40.432 -8,3 -45,7
Altes llocs de treball oferts 7.652 5.578 5.497 15,1 -1,4

Contractes de treball registrats 72.877 86.596 84.071 -3,5 -2,9
- acollits a mesures de foment 37.788 45.901 42.454 -7,8 -7,5
- no acollits a mesures de foment 35.089 40.695 41.617 1,3 2,3

Distribució dels contractes

acollits a mesures de foment:
- Sectorial: Agricultura 69 73 72 -17,2 -1,4

Indústria 8.728 11.357 8.876 -3,8 -21,8
Construcció 1.665 2.283 2.493 -5,1 9,2
Serveis 27.326 32.188 31.013 -9,1 -3,6

- Per sexes: Homes 22.947 27.263 23.542 -8,0 -13,6
Dones 14.841 18.638 18.912 -7,6 1,5

Font: Dades de l'INEM recollides pelDepartament d'Economia Aplicada de la UAB.

En analitzar la tendència del conjunt de les variables referides
a l'atur registrat de què disposem durant el segon trimestre
d'enguany en relació amb el mateix període d'un any abans,
veiem que totes experimenten un comportament molt positiu.
En termes relatius, les reduccions més significatives es continuen
donant en el co•ectiu juvenil -un 40,5 per cent- i en el
segment masculí -un 25,3 per cent. Malgrat que les taxes de
decreixement continuen sent elevades, en aquests segments es

produeix una certa ralentització del ritme de disminució del
nombre de desocupats. L'atur femení continua la seva constant

davallada, encara que amb menys intensitat que la resta de
variables enregistrades. Cal remarcar,però, que en termes

absoluts ha estat la més rellevant del trimestre. Aquest col•lectiu
segueix representant la partmés important d'aturats -un 60,2
per cent. En un any, el pes relatiu de les dones dins del conjunt
de la desocupació s'ha incrementat en un punt. En els moments
econòmicament més expansius, la intensificació en l'oferta de
col.locacions per part de les empreses repercuteix bàsicament en
el col.lectiu d'aturats masculins. En general, les dones solen
jugar un paper més rellevant en els moments més recessius
-especialment en contractacions de poca qualificació
professional-, en tractar-se de mà d'obra demenor cost. Això
fa que la reducció de la borsa d'atur femení sigui més lenta i
que, per tant, el seu pes dins del conjunt de l'atur registrat
creixi. Cal recordar que la major part de les dones en situació
d'atur tenen poca formació i qualificació professional.
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Esmanté la davallada del nombre d'aturats registrats a tots els
sectors d'activitat econòmica, encara que es detecta una certa

ralentització en el ritme de caiguda. Destaca la reducció que es

registra en el sector de la construcció amb una disminució d'un
29,2 per cent en relació a un any abans. El co•ectiu sense

ocupació anterior monté la forta davallada de trimestres
anteriors i es redueix en un any a gairebé la meitat del seu
volum.

Anàlisi conjuntural

En fer una anàlisi més conjuntural de l'evolució de la
desocupació en relació amb el primer trimestre d'enguany, el
total d'aturats inscrits a les oficines de l'INEM es redueix en un•
5,2 per cent, es a dir 3.529 persones. Totes les variables tenen
un comportament força positiu. Es a dir, totes es redueixen,
amb l'excepció del volum d'atur del sector dels serveis que creix
en un 54,3 per cent. Els decrements més significatius es donen
en el col.lectiu dels que no han treballat amb anterioritat i el
segment d'atur juvenil -un 13,3 per cent i un 8,1 per cent
respectivament. El col•lectiu dels aturats que reben prestacions
esmanté estacionari amb una lleu reducció. Aquest segment
representa ja gairebé un 75 per cent de l'atur total registrat.
Així, gairebé tres de cada quatre aturats reben prestacions
econòmiques.

Quant a les altes i baixes de demanda, en relació amb el
trimestre anterior ambdues variables retrocedeixen: les altes ho
fan en un 3,7 per cent i les baixes en un 8,3 per cent. Esmostra
una certa tendència cap a l'estabilització.



111.1.4. Evolució del nombre d'actius i

ocupats estimats a la ciutat de
Barcelona

4t. tr. 1986 698.174 572.480 125.694

4t. tr. 1987 732.586 614.184 118.402

1988
lr.tr. 735.581 621.035 114.546
2n.tr. 730.417 627.430 102.987
3r.tr. 724.104 624.891 99.213
4t. tr. 721.293 624.286 97.007

1989
lr.tr. 727.189 636.399 90.790
2n.tr. 729.593 645.396 84.197
3r.tr. 738.928 654.993 83.935
4t. tr. 730.916 660.274 70.642

1990
lr. tr. 729.846 661.648 68.198
2n. tr. 740.867 676.198 64.669

* Per calcular la població ocupada, hom ha considerat el totald'aturats registrats
en les oficines de l'INEM.

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa per la provincia
de Barcelona i de la població estimada per Barcelona.Economia.

Des de l'inici de l'any en curs, es constata una progressiva
caiguda en el volum total de contractes registrats. En relació
amb el primer trimestre, s'accentua aquesta tendència a la baixa
que afecta molt especialment al total de contractacions acollides
a mesures de foment de l'ocupació, que tradicionalment eren els
més nombrosos no tant per l'ús que se'n feia, sinó i
essencialment per l'obligatorietat d'haver de registrar-los a les
oficines de l'INEM per poder accedir a les avantatges que se'n
derivin. En canvi, el total de contractacions no incentivades
segueix creixent, encara que a un ritme molt més lent.

Pel que fa a la distribució sectorial dels contractes incentivats,
el nivell de contractació registrada davalla a tots els sectors, sent
els més afectats el dels serveis i el de la construcció. En base a la
variable sexe, els contractes registrats continuen afavorint més
als homes que a les dones.

En un any, el collectiu dels que reben prestacions
econòmiques creix gairebé un 12 per cent. En relació amb el
mateix període de l'any anterior, el seu pes relatiu dins de l'atur
total registrat augmenta en 23,3 punts, conseqüència de
l'aplicació dels supòsits de cobertura de subsidi duts a terme pel
govern central. Així, a finals de juny, un 74,4 per cent dels
aturats rebien prestacions econòmiques.

Pel que fa a l'evolució de les altes i baixes de demandes
d'ocupació, respecte al segon trimestre de l'any anterior veiem
que ambdues retrocedeixen amb la mateixa intensitat. El
comportament d'aquestes variables sembla confirmar la
tendència a l'estabilitat que ja es venia apreciant en anteriors
trimestres. Per tant, es palesa la hipòtesi d'una menor rotació
dels contractes registrats.

En relació amb el segon trimestre de l'any 1989, el volum de
contractacions efectuades durant el segon d'enguany decreix en
un 2,9 per cent -2.525 contractacions menys. Per primer cop en

els darrers dos anys, davalla el nivell de contractació, encara que
de forma molt moderada. Es començen a palesar els efectes de
la desceleració del ritme de creixement de l'activitat econòmica,
conseqüència, en gran part, de l'aplicació de les mesures

restrictives de política econòmica feta pel govern central.

Si considerem els tipus de contractacions, mentre que els
contractes acollits a les mesures de foment de l'ocupació
davallen en un 7,5 per cent, els no acollits augmenten en un 2,3
per cent.

En base a la distribució sectorial dels contractes incentivats,
veiem que un 73,1 per cent del total es concentra en el sector de
serveis. En relació amb el mateix període de l'any anterior, el
total de contractes registrats decreix a tots els sectors d'activitat,
excepte en el de la construcció que augmenta en un 9,2 per cent.
La caiguda del nivell de contractació afecta de forma més
rellevant al sector industrial -gairebé un 22 per cent. Per sexes,
el volum de contractes registratsmasculins esredueix en un 13,6
per cent. Quant a la contractació femenina, aquesta segueix
creixent, encara que amb molta menys intensitat.

45



111.2. Estructura de l'ocupació assalariada

111.2.1. Distribució sectorial dels treballadors assalariats adscrits a l'INSS. Barcelona ciutat
vanac • mteranual

01 Producció agrària 107 0,02 12,0 1,3 -29,7 -1,8 -30,1
02 Producció ramadera 63 0,01 2,4 -1,1 -25,0 -4,6 -29,2
03 Serveis agrícoles i ramaders 17 0,00 3,6 11,1 10,0 54,6 88,9
04 Repoblació cinegètica 237 0,03 50,2 -12,8 0,4 -0,8 -13,2
05 Silvicultura 51 0,01 26,8 34,8 -25,8 121,7 121,7
06 Pesca 118 0,02 31,5 42,9 23,3 6,3 87,3
0 Agricultura, Ramaderia, Silvicultura i Pesca 593 0,09 11,8 0,3 -8,7 6,1 -2,8

11 Extracció i preparació de combustibles sòlids 34 0,00 3,6 -5,3 -5,4 -2,9 -12,8
12 Extracció de petroli i gas natural 25 0,00 14,9 225,0 69,2 13,6 525,0
13 Refinament de petroli 64 0,01 5,2 -23,5 -21,3 8,5 -34,7
14 Extracció i transformació de minerals radiactius 4 0,00 80,0 66,7 0,0 -20,0 33,3
15 Electricitat, gas i vapor 8.583 1,26 67,9 -5,7 -4,1 -6,1 -15,0
16 Captació, depuració i distribució d'aigua 1.765 0,26 54,7 0,2 0,1 -1,2 -1,0
1 Energia i aigua 10.475 1,53 57,4 -4,8 -3,4 -5,2 -12,9

21 Extracció i preparació de minerals metàllics 30 0,00 26,8 -25,0 9,5 30,4 7,1
22 Producció i primera transformació de metalls 4.092 0,60 40,9 -3,6 -3,1 -4,7 -10,9
23 Extracció de minerals no metà1fics ni energètics 386 0,06 9,7 -4,7 9,6 16,6 21,8
24 Indústries de productes minerals no metàl.lics 4.405 0,64 19,3 -4,0 -5,4 2,0 -7,3
25 Indústria química 33.435 4,90 50,6 3,9 5,2 3,7 13,3
2 Transformació de Minerals no Energètics. Química 42.348 6,20 41,2 1,9 3,1 2,8 8,0

31 Fabricació de productes metàl.lics 22.985 3,37 26,1 -3,7 2,0 2,1 0,4
32 Construcció de maquinària 6.642 0,97 20,3 -1,2 9,1 3,5 11,7
33 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors 1.726 0,25 93,7 -5,2 -4,4 3,4 -6,3
34 Construcció de maquinària i material elèctric 11.850 1,74 30,4 -0,3 -9,4 3,1 -6,9
35 Fabricació de material electrònic 4.630 0,68 49,6 6,5 5,8 -3,8 8,3
36 Construcció d'automòbils 32.332 4,73 69,0 -2,5 3,4 4,3 5,0
37 Construccions navals i reparacions 655 0,10 45,2 -31,0 10,6 -9,2 -30,7
38 Construcció d'altre material de transport 462 0,07 18,0 -9,5 -1,8 -4,6 -15,2
39 Fabricació d'instruments de precisió 2.344 0,34 44,1 -10,0 10,1 5,3 4,3
3 Indústria Transformadora dels Metalls 83.626 12,24 36,8 -2,6 1,6 2,8 1,7

41-42 Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac 14.116 2,07 23,3 1,1 -1,4 -2,7 -3,1
43 Indústria tèxtil 18.818 2,76 19,6 -3,7 0,5 -7,1 -10,1
44 Indústria del cuiro 1.379 0,20 17,1 -3,2 13,5 1,0 10,9
45 Indústria del calçat, vestit i confecció 12.329 1,81 32,9 -1,8 11,0 2,8 12,1
46 Indústria de la fusta i mobles de fusta 4.617 0,68 15,6 -8,0 3,4 5,1 0,0
47 Paper, arts gràfiques i edició 20.823 3,05 42,9 -7,2 4,3 7,3 3,8
48 Transformaciódel cautxú i plàstics 7.885 1,15 24,6 -4,7 -2,0 1,4 -5,3
49 Resta d'indústries manufactureres 3.703 0,54 51,2 -9,6 8,9 8,0 6,3
4 Altres Indústries Manufactureres 83.670 12,25 26,2 -4,0 2,8 0,6 -0,7

5 Construcció 42.520 6,23 33,5 7,5 9,7 16,4 37,2

61 Comerç a l'engròs 43.678 6,40 49,6 17,0 13,1 14,0 50,8
62 Recuperació de productes 570 0,08 32,9 3,2 10,4 5,6 20,3
63 Intermediaris del comerç 1.303 0,19 39,3 49,1 11,9 9,0 81,7
64 Comerç al detall 64.722 9,48 46,2 8,1 9,5 8,2 28,1
65 Restauració i cafès 17.114 2,51 48,9 8,5 6,8 8,1 25,3
66 Hostalatge 5.883 0,86 41,6 3,2 2,9 9,4 16,2
67 Reparacions 7.364 1,08 27,5 8,1 8,4 7,8 26,3
6 Comerç, Restauració, Hostalatge iReparacions 140.634 20,59 45,4 10,6 9,9 10,0 33,6

71 Transport per ferrocarril 2.804 0,41 84,9 -1,9 12,2 -3,8 5,9
72 Altres transports terrestres 21.453 3,14 52,1 3,8 7,1 2,9 14,4
73 Transportmarítim 140 0,02 76,1 50,0 28,9 20,7 133,3
74 Transport aeri 1.823 0,27 95,7 5,9 6,2 15,2 29,6
75 Activitats annexes al transport 11.836 1,73 67,7 -4,7 2,0 7,5 14,8
76 Comunicacions 10.996 1,61 75,4 -14,9 0,3 10,6 -5,6
7 Transports i Comunicacions 49.052 7,18 62,4 -1,1 4,7 5,7 9,4
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tor CNAE, -

1988 % variació interanual

Nombre % sobre %
85

81 Institucions financeres 32.118 4,70 67,4 -8,6 -0,1 2,1 -6,7
82 Assegurances 10.960 1,60 75,9 -5,1 -2,3 1,4 -6,0
83 Auxiliars financers i activitats immobiliàries 4.571 0,67 53,9 16,4 21,0 42,4 100,6
84 Serveis a les empreses 32.533 4,76 66,6 22,3 18,3 16,1 68,0
85 Lloguer de béns mobles 546 0,08 49,9 16,0 6,7 17,7 45,6
86 Lloguer de béns immobles 982 0,14 62,5 4,1 3,0 10,6 18,6
8 Inst. financeres, Assegurances, Serveis a empreses 81.710 11,96 66,9 1,8 6,7 9,2 18,5

91 Administració pública 36.000 5,27 43,4 5,8 -2,3 -14,3 -11,4
92 Sanejament i neteja 13.476 1,97 54,7 11,8 4,2 8,8 26,7
93 Educació i investigació 24.870 3,64 47,6 6,7 3,9 16,6 29,2
94 Sanitat i serveis veterinaris 26.570 3,89 58,0 8,8 3,6 5,3 10,0
95 Assistència social i altres serveis 19.727 2,89 65,8 4,4 11,3 25,0 45,2
96 Serveis recreatius i culturals 12.280 1,80 50,8 17,1 -1,9 16,3 33,7
97 Serveis personals 8.139 1,19 48,5 6,9 13,7 12,0 36,1
98 Serveis domèstics 2.386 0,35 68,7 -2,4 -3,7 -4,3 -10,0
99 Representacions diplomàtiques i organismes

internacionals 147 0,02 67,4 -21,5 -4,7 2,8 -23,0
9 Altres serveis 143.595 21,03 51,2 6,0 2,5 4,7 13,7

No classificats 4.749 0,70 60,2 77,1 -33,1 0,6 19,1

Total 682.972 100,- 42,7 3,3 4,3 5,9 14,1
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la COCINB.

Estructura general

La distribució per sectors del nombre de treballadors
assalariats inscrits a la Seguretat Social l'any 1988 a Barcelona,
presenta una estructura on predomina el sector serveis, amb més
d'un 60 per cent del total de treballadors, seguit de la indústria,
amb quasi un terç dels assalariats. També cal assenyalar
l'augment continu i important del sector de la construcció, que
ha passat de representar un 5,2 per cent el total de treballadors
el 1985 a un 6,2 per cent el 1988, augment que representa més
d'un 37 per cent.

Recordem, a més, que aquests dos grans sectors de més
increment en el nombre de treballadors -serveis i construcció
estan infravalorats -tal com es comentava en el número 2 de
BARCELONA.ECONOMIA, junt amb d'altres consideracions
metodològiques, ja que només considerem en aquestes dades els
treballadors assalariats registrats. Tenint en compte aquestes
limitacions, no seria desencertat suposar que quasi dos terços
dels treballadors de Barcelona estan ocupats en el conjunt dels
serveis.

Cal remarcar que la importància del terciari no ha deixat
d'augmentar en els darrers anys, en detriment de la indústria, en
què continua el desplaçament d'empreses fora de l'àmbit
municipal, cercant ubicacions més òptimes per a llursmides i
espectatives de creixement. L'augment del nombre de
treballadors en el sector terciari es deu especialment a la creació
de noves empreses, en particular en els sectors del Comerç,
restauració i hostalatge i d'Institucions financeres, assegurances i
serveis a les empreses.

Per a l'any 1988, els subsectors més importants dins la
indústria són el Químic i el de Construcció d'automòbils
-ambdós amb més de 30.000 assalariats-, seguits dels de
Fabricació de productes metàl•lics, Paper, arts gràfiques i edició
i Indústria tèxtil. Aquests cinc subsectors reuneixen més del 60
per cent dels treballadors de la indústria. Quant al sector de
serveis, cal destacar la gran importància dels subsectors del
Comerç, tant al detall com a l'engròs, que ocupa més de 100.000
assalariats -una quarta part del conjunt dels serveis-, així com
els d'Administració pública, de Serveis a les empreses i
d'Institucions financeres. En un segon terme, també són
importants, quant a nombre d'assalariats i dins el grup d'Altres
serveis, els subsectors de Sanitat i serveis veterinaris, d'Educació
i investigació i d'Assistència social i altres serveis. Quant a
Transports i comunicacions, cal assenyalar la importància dels
transports terrestres no ferroviaris.
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El pes de Barcelona en el conjunt de Catalunya

Tot i que Barcelona concentra gran part de les seus i dels
establiments principals de nombroses empreses que realitzen
part de llur activitat fora de la ciutat per tant existeix un

biaix clar favorable a Barcelona- cal assenyalar que des de fa
uns quants anys disminueix el percentatge del nombre de
treballadors assalariats a Barcelona respecte del total de
Catalunya. En efecte, segons les dades disponibles, aquest
percentatge era el 1985 d'un 45,4 per cent, mentre que pera
1988 es redueix a menys del 43 per cent. En el sector de serveis
és on la participació de Barcelona ha disminuïtmés, en especial
en el subsector d'Altres serveis. Aquest sector està constituït
bàsicament per serveis personals, molts d'ells proveïts totalment
o parcialment per l'Administració, la qual cosa indicaria una

tendència al reequilibri entre la dotació de Barcelona i la de la
resta del país en aquests serveis a la població. En la indústria, el
decrement és lleugerament menor que pel conjunt, i en la
construcció la variació és pràcticament la mateixa que la de la
mitjana, de forma que sembla evident que la intensa recuperació
del sector a la ciutat ha tingut un comportament similar a la
resta del país.

Més concretament, Barcelona concentramolt més assalariats
que Catalunya -en termes relatius- en el conjunt dels serveis,
i dintre d'aquests, en tots els subsectors, llevat de Reparacions,
Recuperació de productes, Intermediaris del comerç i
Hostalatge. En especial, té un pes elevat en Transports i
comunicacions i en Institucions financeres. Tanmateix, cal
remarcar que en els darrers anys, el nombre de treballadors en

el sector serveis augmentamés ràpidament a la resta de
Catalunya que a Barcelona. Pel que fa a la indústria, Barcelona
té poc pes relatiu en Indústriamanufacturera i en Indústries
transformadores de metalls, un nivell similar en Transformació
de minerals no energètics i química i un pes important en
Energia i aigua. En aquest cas, el pes dels treballadors d'aquest
sector que efectuen tasques administratives prima decisivament
el paper de Barcelona en relació amb la resta de Catalunya, on
hi ha la gran majoria d'installacions energètiques, que són molt
poc intensives en treball. Quant a la construcció, els pes de
Barcelona -un terç dels treballadors- és lleugerament inferior
al del conjunt dels sectors.

Evolució sectorial i subsectorial, 1985-1988

En conjunt, el nombre de treballadors augmenta en termes

absoluts durant aquests quatre anys, tot i que en alguns sectors
encara presenta una disminució durant el 1985, i no és fins l'any
següent quan comença a augmentar el nombre absolut
d'ocupats. Aquest fet és especialment palès en la indústria i, en
menor grau, en Institucions financeres, assegurances i serveis a

les empreses. No obstant això, en el sector Energia i aigua la
pèrdua de llocs de treball és contínua i sembla que obeeix al
continu procés de mecanització i de simplificació de les tasques
administratives d'inspecció i similars experimentat pel sector.

El sector que esmostra més dinàmic al llarg d'aquest període
és el de la construcció, amb un increment demés d'11.000
treballadors -un 37,2 per cent-, fruit de la gran demanda,
especialment en obra pública. Tampoc no es preveu, a la vista
de les nombroses obres en execució -tant d'habitatge com,
sobretot, d'infrastructura i d'equipaments-, que hi hagi un
canvi de signe en un termini curt.
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111.2.2. Distribució percentual del nombre
de treballadors assalariats per grans
sectors
Sector 1985 1986 1987 1988

Agricultura, ramaderia i pesca 0,1 0,1 0,1 0,1
Indústria 36,4 34,4 33,6 32,2
Construcció 5,2 5,4 5,7 6,2
Serveis 58,3 60,1 60,6 61,5

Total 100,- 100,- 100,- 100,-

Font: Dades facilitades per la COCINB. Elaboració pròpia.

A més de la construcció, el conjunt dels serveis experimenta
un augment del 20,2 per cent. Dins aquest grup, el sector de
Comerç, restauració, hostalatge i reparacions augmentamés
d'un 33 per cent -especialment l'epígraf de Comerç a l'engròs,
amb més d'un 50 per cent d'augment i que representa quasi un
terç dels treballadors del sector-, seguit del 18,5 per cent
d'augment en el sector Institucions financeres, assegurances i
serveis a les empreses -on sobretot l'augment s'ha produït en
Auxiliars financers i en Serveis a les empreses, la qual cosa
confirma la creixent complexitat de l'activitat productiva i
l'enorme potencial de desenvolupament d'aquests sectors,molt
intensius en treball. El sector d'Altres serveis augmenta d'un
13,7 per cent -quasi al mateix nivell que el total de
l'economia-, en especial Assistència social i altres serveis,
Serveis recreatius i culturals, Serveis personals i Educació i
investigació.

Quant a la indústria, cal remarcar un augment en el subsector
de Química del 13,3 per cent i una disminució, com ja hem
comentat, en el sector Energia i aigua, que de forma sostinguda
perd pes relatiu a través del seu component principal, el
subsector d'Electricitat, gas i vapor. Les indústries
transformadores del metall i les Indústries manufactureres
sofreixen en conjunt variacions poc importants i es mantenen en

la mateixa tònica que el conjunt de sectors, amb un lleuger
increment des del 1986.

En termes de subsectors, dintre del grup metà1.lic són
especialment rellevants els increments de Construcció
d'automòbils, Construcció de maquinària- ambdós des del
1986- i Fabricació de material electrònic, que, tanmateix,
davalla el 1988. La caiguda més destacada correspon a la
fabricació de maquinària i material elèctric, tot i la recuperació
del 1988. En el grup d'Altres indústries manufactureres, el més
rellevant és l'increment de dues activitats típicament urbanes
-Calçat, vestit i confecció i Paper, arts gràfiques i edició- i la
caiguda del Tèxtil -en crisi contínua i generalitzada- i, en
menor mesura, dels Transformats del cautxú i plàstics.

En síntesi, l'evolució de la participació de cada sector en el
total de l'ocupació assalariada a Barcelona entre 1985 i 1988
presenta una estructura caracteritzada per una clara
diferenciació entre els sectors de la indústria i els de serveis. En
efecte, els quatre sectors industrials (1, 2, 3 i 4) tenen un
augment relatiu menor al conjunt de l'economia, i dos d'ells
-Energia i aigua i Altres indústries manufactureres- perden
nombre de treballadors en termes absoluts. D'altra banda, els
quatre sectors dels serveis (6, 7, 8 i 9) presenten augments
superiors o iguals al conjunt -llevat de Transports i
comunicacions- i tots compten amb un increment positiu en

termes absoluts. Tot plegat ens duu a la confirmació de la
tendència cap a una terciarització de l'activitat econòmica de la



Gràfic 111.2.1.Variació de l'estructura ocupacional dels 16 principals subsectors
a Barcelona, entre 1985 i 1988*
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* Sectors amb un volum d'ocupacióassalariada el 1988 superiora 15.000 treballadors.
Ennegreta, número del subsector. Entre parèntesi, classificació de més a menys, segons el nombre d'assalariats.
Font: Elaboració pròpia apartir de dades facilitades per la COCINB.

ciutat, on cal esperar que el pes dels sectors industrials
disminuirà a favor dels serveis, mantenint-se la construcció en

uns nivells de creixement elevats, mentre durin les grans obres
públiques en marxa.

El comportament dels principals subsectors

Aquestes variacions, tot i que són significatives pels grans
sectors, són diferents si analitzem els principals subsectors, en
particular dintre dels serveis. En el Gràfic 111.3.1. hem
representat l'evolució de la participació entre 1985 i 1988 dels 16
subsectors que comptaven amb més de 15.000 assalariats el
1988. D'entre els principals subsectors dels serveis, augmenten
molt per damunt de lamitjana total els Serveis a les empreses, el

Comerç a l'engròs i l'Assistència social i altres serveis. També
augmentenmés que la mitjana, però a uns nivells no tant

espectaculars, Educació i investigació, Comerç al detall i
Restauració i cafès. Per contra, experimenten un decrement en
termes absoluts l'Administració pública i les Institucions
financeres. En aquest darrer, cas, cal pensar en l'impacte dels
processos d'automatització administrativa i, en contrapartida,
amb el fort increment del subsector d'Auxiliars financers i
activitats immobiliàries, que potser podria fer pensar en
l'adquisició de serveis a l'exterior que abans s'exercien
internament i en l'aparició de nous intermediaris financers que
competeixen amb els tradicionals bancs i caixes. En qualsevol
cas, el 1988 l'evolució del subsector financer ja és positiva.
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111.2.3. Distribució sectorial del nombre d'empreses segons llur grandària. 1988
(%)

„wo
-

0 Agri.,Ramad., Silv. i Pesca 72,8 21,0 4,9 1,2 0,0 100,- 81
1 Energia i Aigua 60,9 20,7 5,7 6,9 5,7 100,- 87
2 Transf. Mm. no Ener. Química 46,4 33,4 13,5 5,7 1,0 100,- 1.299
3 Indústria Transformadora Metall 56,7 33,2 8,0 1,8 0,3 100,- 3.696
4 Altres Indústries Manufactureres 63,4 28,8 5,7 1,9 0,1 100,- 6.878
5 Construcció 60,2 29,9 8,2 1,6 0,1 100,- 3.301
6 Comerç, Rest.,Host. i Reparacions 76,7 19,7 3,3 0,3 0,0 100,- 23.040
7 Transports i Comunicacions 69,8 24,1 5,1 0,7 0,3 100,- 3.299
8 Inst. Fin., Asseg., Serv. Empreses 74,3 19,7 4,5 1,2 0,2 100,- 6.793
9 Altres Serveis 83,7 12,1 3,1 0,9 0,2 100,- 15.713
Altres 87,1 12,5 0,3 0,0 0,1 100,- 977

Total 74,0 20,5 4,4 1,0 0,2 100,- 65.164

Font: Elaboració pròpia apartir de dades facilitades per la COCINB.

Quant a l'Administració pública, cal tenir en compte que es

concep en sentit estricte, és a dir, no hi són inclosos serveis
personals comara educació o sanitat.

D'entre els subsectors de la indústria, el Tèxtil és el que
experimenta una davallada més gran, i perden pes relatiu
-condicionats per l'expansió dels serveis-, encara que no en

termes absoluts, la Fabricació de productesmetà1.1ics, el Paper,
arts gràfiques i edició i la Construcció d'automòbils. El subsector
químic -que en el cas de Barcelona és bàsicament farmacèutic i
de química fina- no sofreix variacions sensibles.

La grandària de les empreses

En analitzar la distribució sectorial dels treballadors
assalariats a Barcelona segons intervals de grandària de les
empreses i la distribució del nombre d'empreses segons aquests
mateixos intervals, s'observa un predomini clar de les empreses
amb menys de cinc treballadors, que representen el 74 per cent
d'un total de 65.164 empreses. Si ampliem el segment fins al
conjunt d'empreses amb menys de 25 treballadors constitueix
quasi el 95 per cent del total. En canvi, les empreses de l'interval
més petit ocupen únicament el 13,9 per cent dels treballadors. A
l'altre extrem, per a les empreses que compten amb més de 500
assalariats, tot i representar una part mínima del total
d'empreses -únicament 114-, concentren el 26 per cent de
treballadors assalariats. En definitiva, doncs, tenim una

estructura productiva caracteritzada per un predomini clar de les
empreses petites i molt petites. Evidentment, en termes de
nombre de treballadors, el pes de les empreses grans ésmolt
superior, i les 114 que tenenmés de 500 treballadors polaritzen
el 26,0 per cent de l'ocupació assalariada, mentre que les
empreses d'un a cinc treballadors assalariats només n'ocupen el
13,9 per cent del total.

De totamanera, aquesta estructura empresarial varia segons
els sectors: en Comerç, restauració, hostalatge i reparacions és
on el predomini de les empreses petites ésmés palès: més del 60
per cent dels treballadors d'aquest sector estan en empreses de
menys de 25 assalariats, mentre que al conjunt de l'economia és

poc més del 35 per cent.
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Els sectors caracteritzats per una major presència de les
empreses petites i mitjanes són els d'Indústries manufactureres i
de Construcció. En tots dos, prop d'un 40 per cent dels
assalariats estan en empreses de menys de 25 treballadors. El
sector amb més predomini de les empreses mitjanes-grans -de
101 a 500 assalariats- és el de Transformats minerals no

energètics i química i, en grau menor, el d'Indústries
manufactureres.

Finalment, les empreses grans -més de 500 assalariats
tenen un pes molt important en Energia i aigua, que arriben a

ocupar el 81,5 per cent dels treballadors del sector. En
Transports i comunicacions i en Transformats metal.lics, aquest
percentatge és del 45 i del 41,8 per cent, respectivament.

- El sector de la Construcció ha estat, sens dubte, el més
dinàmic de tots, amb uns augments de creació de llocs de treball
espectaculars. En aquest sentit, cal tenir en compte que havia
estat l'activitat més colpejada per la crisi i que la seva

recuperació només tendeix a acostar-se als nivells de pre-crisi.
Així, en el període 1985-1988, el nombre de treballadors ha
augmentat d'un 37,6 per cent -més de 2,5 vegades respecte del
conjunt-, augment que s'ha donat especialment en empreses
mitjanes i petites-mitjanes, de 6 a 100 treballadors. No obstant
això, cal remarcar una disminució en termes absoluts del
nombre de treballadors en les empreses del segment més alt.

- En el Comerç, restauració, hostalatge i reparacions,
l'evolució ha esta netament positiva, essent el sector que més ha
augmentat el nombre d'assalariats, poc per sota de la
Construcció. L'increment s'ha donat en totes les mides
d'empreses, i en especial en les grans empreses de més de 500
assalariats.

- En Transports i comunicacions, la variació ha estatmés
irregular, i en termes generals per sota de la mitjana, llevat del
segment de 26 a 100 treballadors, en què l'augment del nombre
de treballadors ha estat de més del doble que el conjunt. Les
grans empreses, en la líniad'anys anteriors, han perdut part de
mercat en favor d'empreses petites i mitjanes-petites.

- Pel que fa al sector d'Institucions financeres, assegurances i
serveis a les empreses, cal remarcar un augment important del
nombre de treballadors, degut especialment a la creació de
noves empreses que experimenten un increment del 39,2 per
cent -contra un 18,5 per cent pel total de sectors-,



111.2.4. Distribució sectorial d'assalariats adscrits a l'INSS, segons la grandària
de l'empresa. 1988

a ors

bsol

,

..., ,

(%)

fieffliffillififflffil 26. i 1 EIJl 1 500 ti1

0 Agr., Ramad., Silv. i Pesca
1 Energia i Aigua
2 Transf. Min. no Ener. Química
3 Indústria Transformadora Metall
4 Altres Indústries Manufactureres
5 Construcció
6 Comerç, Rest. Host. i Reparacions
7 Transports i Comunicacions
8 Inst. Fin.,Asseg., Serv. Empreses
9 Altres Serveis
Altres

21,6
1,3
3,3
5,9
12,0
10,7
26,3
10,0
12,3
14,0
32,8

31,2
1,8
12,8
17,2
26,9
27,4
35,0
18,9
17,7
15,1
23,4

20,4
2,3

20,2
16,2
20,7
28,4
22,9
16,8
18,1
15,8
4,8

26,8
13,2
37,8
19,0
32,2
23,3
8,0
9,3
19,9
19,8
0,0

0,0
81,5
25,9
41,8
8,1

10,1
7,9
45,0
32,1
35,2
39,0

100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-

593
10.475
42.341
83.626
83.670
42.520
140.633
49.052
81.710
143.595
4.757

Total 13,9 22,0 19,0 19,1 26,0 100,- 682.972

111.2.5. Evolució del nombre de
treballadors assalariats i del
nombre d'empreses, segons llur
grandària. 1988/1985

Interval

Treballadors =9851988 %1985188j88/85
1-5 79.252 94.826 19,7 41.754 48.194 15,4
6-25 116.059 150.131 29,4 10.262 13.360 30,2
26-100 106.918 129.935 21,5 2.328 2.864 23,0
101-500 112.767 130.727 15,9 553 632 14,3
>500 184.029 177.353 -3,6 113 114 0,9

Total 599.025 682.972 14,0 55.010 65.164 18,5
Font:elaboració pròpia apartir de dades facilitades per la COCINB.

especialment en els trams d'empreses petites imitjanes. Aquesta
evolució es deu sobretot a la creació de noves empreses en el
subsector de serveis a les empreses, amb un augment del 47 per
cent, que representa un increment del 68 per cent del nombre de
treballadors.

- El sector d'Altres serveis evoluciona al mateix nivell que el
conjunt, i augmenta el pes dels ocupats en les empreses de 6 a

25 treballadors, així com de les de més de 500 treballadors, que
tot i disminuir en conjunt, quasi no ho fan en aquest sector.

Evolució del nombre i de la grandària de les empreses, 1985-1988

L'anàlisi de l'evolució del nombre de treballadors i del
nombre d'empreses entre 1985 i 1988, segons la mida de les
empreses mostra clarament unamillora de l'activitat econòmica,
tant per l'increment del nombre de treballadors -un 14 per
cent- com pel nombre d'empreses -d'un 18,5 per cent. Aquest
augment és especialment important en les empreses petites i
mitjanes.

Únicament en l'interval d'empreses amb més de 500
treballadors s'ha experimentat una reducció absoluta del nombre
d'assalariats, mentre que en tots els altres molt especialment
en les empreses mitjanes- ha augmentat més que el conjunt.
Quant al nombre d'empreses, també cal remarcar un saldo net

de creació d'empresesmolt superior a lamitjana en aquest

mateix interval. Resulta evident que els reajustaments de
plantilles s'ha dut a terme bàsicament en les empreses grans
-mitjançant processos d'automatització i millora de
l'organització de laproducció- i que la bona conjuntura
econòmica ha fet que es creessin noves empreses petites o que
aquestes augmentessin llur nombre de treballadors i passessin al
segment superior.

Dins cada sector d'activitat, l'evolució entre 1985 i 1988 ha
estat la següent:

- En el sector de Transformació de minerals no energètics i
química es registra un augment del nombre de treballadors
inferior al conjunt dels sectors. Aquest feble augment es
manifesta sobretot en empreses petites i mitjanes, mentre que
en empreses de més de 100 treballadors, augmenta el pes relatiu
d'aquest sector.

- En el sector de la Indústria transformadora demetalls, es
constata una disminució del nombre d'assalariats en empreses de
més de 500 treballadors. En canvi, es registra un augment en
l'interval immediatament inferior, i una disminució relativa en

empreses petites i mitjanes-petites. Aquest fet fa suposar que la

readaptació de les empreses del sector a la conjuntura actual
s'ha donat especialment en el grup d'empreses grans, que han
reddit llur nombre de treballadors, passant a tenir una menor
grandària.

- La resta d'Indústries manufactureres és, després del sector
d'Energia i aigua, on s'ha fet més palesa la disminució de
l'activitat. És un sector on no ha augmentat el nombre de
treballadors entre 1985 i 1988 -fins i tot han disminuït
lleument, tot i les diferències subsectorials ja comentades- i la
reducció ésmés evident en les empreses de més de 500
assalariats.
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IV. Comerç, consum i preus





IV.1. Evolució del parc automobilístic

IV.1.1. Matriculació devehicles (província de Barcelona)

26.355 25.085 41.411 53.698

.. .

59.396

..
.

55.761lr. tr. 25.648

2n. tr. 21.985 27.840 37.022 49.716 56.557 67.694 59.746

3r. tr. 22.109 25.693 33.262 43.313 49.720 53.276 45.424

4t. tr. 22.388 34.189 43.099 49.844 55.656 56.536

Total 92.130 114.077 138.468 184.284 215.631 236.902

IV.1.2. Baixes de vehicles (província de Barcelona)

lr. tr. n.d. n.d. 6.986 9.549 13.190 18.829 14.429

2n. tr. n.d. n.d. 10.408 12.936 16.725 19.756 14.882

3r. tr. n.d. n.d. 8.820 11.381 16.701 18.051 13.301

4t. tr. n.d. n.d. 20.358 25.253 31.706 29.983

Total n.d. n.d. 46.572 59.119 78.322 86.619

IV.1.3. Saldo net d'altes i baixes de vehicles (provínciade Barcelona)

Període 19

Total n.d. n.d. 91.896 125.239 I 137.309 150.283

Font: Matriculacions COCINB. Boletín de Estadística yCoyuntura. Diversos números. A partir del lr. te. del i988 les dades són les facilitadesper la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.

Baixes. Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.

Variació (%) Matriculacions Baixes Saldo

3r. tr. 1990/3r. tr. 1989 -14,7 -26,3 -8,8
3r. tr. 1989/3r. tr. 1988 7,2 8,1 6,7
lr. sem. 1990/1r. sem. 1989 -9,1 -24,0 -2,6

1989/1988 9,9 10,6 9,4

Les dades de matriculacions de vehicles a la província de
Barcelona durant el tercer trimestre d'enguany confirmen
l'accentuació del canvi de tendència que s'inicià l'estiu de l'any
passat. Tot i que durant el 1989 les matriculacions trimestrals
seguiren augmentant respecte de l'any anterior, ho feren a una

taxa sensiblement inferior, i ja des del primer trimestre de 1990
el descens en relació amb el mateix període de l'any anterior ha
estat en valors absoluts. Aquesta davallada s'ha intensificat al
llarg de l'any.De fet, elmes de setembre ha estat el primer cop
en què les matriculacions s'han situat per sota de les d'agost, que
era un mes caracteritzat per una baixa activitat. Com a

principals factors que poden explicar aquesta situació cal
destacar el manteniment d'una políticamonetària de restricció
creditícia a uns tipus d'interès encara molt elevats, així com la
renovació del parc de vehicles que fa que la demanda
disminueixi per la pròpia característica del mercat. Finalment,
puix que disposem de dades fins a setembre, cal considerar
l'efecte de l'augment dels preus dels combustibles i l'incertesa de
com evolucionaran en un futur com a factors que hagin pogut
frenar algunes expectatives de compra. De fet, les

matriculacions de vehicles han assolit decrements més elevats
del que s'esperava a principis d'estiu.

Paral•lelament, les baixes de vehicles durant aquest tercer
trimestre han registrat un decrement respecte del mateix període
de 1989 semblant al de trimestres anteriors, i per tant
sensiblement superior al que s'ha donat en les matriculacions.
De tota manera, cadrà esperar a final d'any -quan es realitzen
lamajor part de les baixes- per confirmar la tendència que
apunten aquestes dades, és a dir, que, proporcionalment, la
caiguda de les matriculacions afectaria més els que han de
substituir el vehicle anterior que no pas els que accedeixen per
primer cop a la possessió d'un vehicle.
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IV.2. Venda de benzines per automoció

IV.2.1. Venda de benzines per automoció a l'àrea de Barcelona (Milers litres)
arce on Resta Barcelonès**

Total Benzina
92 Oct

Benzina

97 Oct
-„-

Gas-oil
auto

Total Benzina

92 Oct
Benzina
97 Oct

Gas-oil
auto '

1987 396.150 30.125 255.291 110.734 n.d. n.d. n.d. n.d.

1988 418.693 23.325 270.508 124.860 156.280* 8.671* 103.420* 44.189*
lr. tr. 64.708* 24.533*
2n. tr. 73.265* 28.406*
3r. tr. 61.905* 23.266*
4t. tr. 70.630* 27.215*

1989 429.535 18.641 279.794 131.100 164.335 6.593 104.065 53.677
lr. tr. 104.501 5.029 67.023 32.449 40.531 1.806 25.556 13.169
2n. tr. 117.017 5.362 75.602 36.053 43.543 1.859 27.574 14.110
3r. tr. 99.428 3.935 65.741 29.752 38.460 1.448 24.667 12.345
4t. tr. 108.589 4.315 71.428 32.846 41.801 1.480 26.268 14.053

1990
lr. tr. 108.098 3.912 69.991 34.195 44.464 1.510 27.520 15.434
2n. tr. 110.904 3.851 72.297 34.792 45.303 1.417 27.954 15.932

Dades estimades a parrr dels consums totals.
Font: CAMPSA. Delegació de Barcelona.

Variació (%)

Barcelona

Total
Benzina
92 Oct

Benzina
97 Oct

Gas-oil
auto

2n. tr. 1990/2n. tr. 1989
2n. tr. 1989/2n. tr. 1988
lr. sem. 1990/1r. sem. 1989

-5,2
n.d.
-1,1

-28,9
n.d.
-25,6

-4,4
3,2
-0,2

-3,5
n.d.
0,7

1989/1988 2,6 -20,1 3,4 5,0
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Durant el segon trimestre de 1990, el volum de venda de
benzines a la ciutat de Barcelona ha disminuït respecte al mateix
trimestre de l'any passat, si bé pel conjunt del primer semestre
la reducció ha estat molt més lleu, de tan sols un 1,1 per cent.
Tanmateix, cal considerar diversos factors que poden influir en
aquesta evolució interanual: l'efecte de la Setmana Santa -que
enguany s'escaigué en el segon trimestre i l'any passat en el
primer- que accentua aquesta disminució i l'augment del
nombre de viatgers en els transport públics, que podria indicar
que -malgrat l'increment del parc de vehicles de la ciutat- el
nivell de congestió existent deriva part dels usuaris de
l'automòbil en viatges interns cap al transport col.lectiu.
Recordem que l'augment de preu del combustible pràcticament
no incidí en el període que considerem.



IV.2.2. Venda de benzines per automoció al conjunt de municipis de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona. 1989

25.234 383.859 184.777Barcelonès** 1989 595.870
Resta AMB*** 1989 381.553 14.065 217.066 150.422
Total AMB*** 1989 975.423 39.299 600.925 335.199

1990
Barcelonès** lr. tr. 152.562 5.422 97.511 49.629
Resta AMB*** lr. tr. 108.628 3.245 59.743 45.640
TotalAMB*** lr. tr. 261.190 8.667 157.254 95.269

Barcelonès** 2n. tr. 156.207 5.232 100.251 50.724
Resta AMB*** 2n. tr. 108.904 3.308 61.900 43.696
Total AMB*** 2n. tr. 265.111 8.540 162.151 94.420

*Dades estimades apartir de lesvendes to als.
**Hem recalculat lesvendes de benzines a Barcelonès iResta del Barcelonès enfunció de la nova agrupació comarcal prevista a la Llei 3/1990 de 8 de gener del Parlament de Catalunya, que segrega
del Barcelonès els municipis d'Esplugues de Llobregat iSantJust Desvern iels agrega al Baix Llobregat.
***Apartir d'aquest número, considerem l'AMB com elsvint-i-set municipis de l'antiga Corporació Metropolitana de Barcelona amés de Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Sant Andreu
de la Barca iTorrelles de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades perCAMPSA.

Per contra del que ha succeït a Barcelona, als altres quatre
municipis de la comarca -L'Hospitalet, Badalona, Santa
Coloma i Sant Adrià-, s'ha experimentat un creixement
notable -d'un 4 per centdurant el segon trimestre i d'un 6,8
per cent pel primer semestre- respecte als mateixos períodes de
1989. Totplegat fa que, malgrat lamajor importància de les
vendes a Barcelona, pel conjunt del Barcelonès la variació hagi
estat positiva en el primer semestre.

A la corona de la resta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
-un cop exclòs el Barcelonès- en no disposar de dades
trimestrals del 1989, no podem avaluar les variacions
interanuals. Tanmateix, s'observa que la diferència positiva
entre primer i segon trimestre és moltmés accentuada al
Barcelonès que a la resta de l'Area, on pràcticament no hi ha
increment de la distribució de gasolines.

Si diferenciem tipus de combustible, a Barcelona la venda de
gas-oil no ha disminuït tant com la de gasolina súper durant
aquest segon trimestre respecte al mateix de l'any passat, i fins i
tot a la resta de municipis de la comarca del Barcelonès ha
augmentat quasi d'un 13 per cent. Aquesta dada no deixa de ser
significativa ja que el consum de gas-oil d'automoció és un
indicador directament relacionat amb l'activitat econòmica,
sobretot -en el cas de Barcelona- amb el sector de la
construcció. Amb tot, cal considerar dos altres factors que
poden matisar aquestes dades: en primer lloc, una lleu però
progressiva tendència a la substitució de vehicles de gasolina per
diesel -principalment els destinats al transport comercial- i en
segon lloc, el fet que, degut a les obres que es realitzen en

alguns vies importants de Barcelona on s'ubiquen estacions de
servei -Carretera d'Esplugues i Vall d'Hebron, entre d'altres-,
un major nombre de camions optin per emplenar els dipòsits
fora del límits de la ciutat.
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IV.3. Consum d'electricitat a Barcelona
Total Estructura d'usos (Gwh) Estructura d'usos (%)

n. índex 4.11111. Comercia ~1~ Comercial 11.1111111111~
1978 106,0 3.077,5 941,2 2.028,3 108,0 30,6 65,9 3,5 100,-
1979 114,0 3.309,5 1.049,3 2.153,6 106,6 31,7 65,1 3,2 100,-
1980 115,1 3.342,5 1.067,5 2.166,3 108,7 32,0 64,8 3,2 100,-
1981 114,2 3.313,9 1.105,3 2.105,1 103,5 33,3 63,5 3,2 100,-
1982 113,6 3.298,1 1.068,8 2.132,4 96,9 32,4 64,7 2,9 100,-

1983 115,8 3.362,1 1.117,4 2.136,9 107,8 33,2 63,6 3,2 100,-
1984 119,5 3.470,3 1.155,0 2.180,3 135,0 33,3 62,8 3,9 100,-
1985 122,1 3.544,2 1.113,3 2.297,7 133,2 31,4 64,8 3,8 100,-
1986 124,8 3.622,7 1.175,2 2.318,3 129,2 32,4 64,0 3,6 100,-
1987 138,7 4.025,5 1.276,4 2.602,8 146,3 31,7 64,7 3,6 100,-

1988 143,8 4.174,9 1.262,6 2.776,4 135,9 30,2 66,5 3,3 100,-
lr. tr. 1.079,2 361,3 683,6 34,3 33,5 63,3 3,2 100,-
2n. tr. 1.079,4 361,6 684,9 32,9 33,5 63,5 3,0 100,-
3r. tr. 993,7 282,3 678,2 33,2 28,4 68,2 3,4 100,-
4t. tr. 1.022,6 257,4 729,7 35,5 25,2 71,3 3,5 100,-

1989 154,2 4.476,6 1.314,3 3.023,9 138,4 29,4 67,5 3,1 100,-
lr. tr. 1.143,1 376,4 732,7 34,0 32,9 64,1 3,0 100,-
2n. tr. 1.154,7 373,8 746,6 34,3 32,4 64,7 2,9 100,-
3r. tr. 1.126,1 300,5 791,0 34,6 26,7 70,2 3,1 100,-
4t. tr. 1.052,6 263,6 753,6 35,5 25,0 71,6 3,4 100,-

1990
lr. tr. 1.164,5 356,2 772,8 35,5 30,6 66,4 3,0 100,-
2n. tr. 1.108,1 342,4 730,6 35,1 30,9 65,9 3,2 100,-

Font: Dades d ENHER, FECSA iHECSA recollides i facilitades pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia

2n. tr. 19901 lr. sem. 1990/
Variació (%) 2n. tr. 1989 lr. sem. 1989 1989/1988

Consum total -4,0 -1,1 7,2
Domèstic -8,4 -6,9 4,1
Comercial-Industrial -2,1 1,6 8,9
Tracció 2,3 3,2 1,8
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El consum d'electricitat a Barcelona durant el segon trimestre
de 1990 ha disminuït sensiblement respecte al del mateix
trimestre de 1989. En efecte, el decrement d'un 4 per cent del
consum total després d'un llarg període de creixement no deixa
de ser significatiu. Amb tot, cal constatar que la variació ve
donada sobretot en el consum domèstic, que disminueix per
segon trimestre consecutiu. No obstant aquesta variació, podem
considerar alguns factors que poden explicar l'evolució
registrada. Com en d'altres indicadors de consum, el fet que el
període de vacances de Setmana Santa hagi coincidit amb aquest
segon trimestre i que les condicions climàtiques hagin passat
d'un hivern molt moderat a una primavera poc calurosa poden
explicar en gran part que no s'hagin connectat a llars i a oficines
ni aparells de calefacció ni aparells de refrigeració en la mateixa
intensitat que anys anteriors.

Pel conjunt del primer semestre, a més de confirmar-se la
disminució ja comentada del consum domèstic, també es manté
un augment del consum destinat a tracció, ja apuntat en
trimestres anteriors. Aquest increment -tot i que moderat
coincideix amb un major nombre de viatgers en metro i en
ferrocarril durant els mateixos períodes. En canvi, el consum
d'electricitat per a usos comercials i industrials confirma el
menor dinamisme en el conjunt de les activitats productives.



IV.4. Consum de gasos a Barcelona

Gas

itzatmilions Comercial
du

1981 2.716,1 100,- 1.802,4 913,7 625,2 60,3 228,2
1982 2.537,7 93,4 1.700,9 836,8 582,1 54,6 200,1
1983 2.609,1 96,1 1.821,2 787,9 579,8 29,5 178,6

1984 2.622,8 96,6 1.906,3 716,5 549,5 7,6 159,4
1985 2.793,9 102,9 2.024,4 769,5 581,3 44,4 143,8
1986 2.690,4 99,1 1.967,8 722,6 544,6 39,8 138,2
1987 2.754,1 101,4 2.083,6 670,5 530,1 40,6 99,8

1988 2.680,6 98,7 2.047,2 633,4 488,4 70,6 74,4
lr. tr. 1.095,9 833,7 262,2 213,8 26,1 22,3
2n. tr. 657,2 555,7 101,5 74,8 7,0 19,7
3r. tr. 358,7 274,6 84,1 53,5 14,7 15,9
4t. tr. 568,7 383,1 185,6 146,3 22,8 16,5

1989 2.735,0 100,7 2.141,9 593,1 445,3 101,6 46,2
lr. tr. 1.139,3 901,2 238,1 197,1 25,0 16,0
2n. tr. 720,6 602,0 118,6 80,7 24,8 13,2
3r. tr. 369,2 289,2 80,0 48,6 22,8 8,6
4t. tr. 505,8 349,5 156,3 118,9 29,0 8,4

1990
lr. tr. 960,9 762,2 198,7 160,8 31,4 6.4
2n, tr. 789,0 678,6 110,4* 78,0* 26,8* 5,6*

* Dadesprovisionals.
Font: Catalana de Gas, S.A. i Repsol-Butano, S.A. Dades recollides pelServei d'Estadísticade l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Butà propà
Variació (%) Gas canalitzat Total Domèstic

2n. tr. 199012n. tr. 1989 12,7 -6,9 -3,3
2n. tr. 198912n. tr. 1988 8,3 16,8 7,8
lr. sem. 1990/1r. sem. 1989 -4,2 -13,5 -14,0

1989/1988 4,6 -6,4 -8,8

Durant el segon trimestre de 1990, el consum de gasos a

Barcelona ha augmentat sensiblement en relació amb el mateix
període de l'any anterior, trencant així les variacions
intermanuals negatives registrades els dos darrers trimestres. La
recuperació ha estat important en el gas canalitzat, quemanté
des de fa anys un ritme de creixement lleu però continu, malgrat
les oscil•lacions que es puguin produir temporalment per efectes
climàtics o vacacionals. Aquest increment en el consum de gas
canalitzat està estretament relacionat amb la substitució pel
butà-propà, que manté un ritme de decrement sostingut, en el
destinat a usos domèstics i de tracció. Aquest darrer -el de
tracció- assoleix el mínimabsolut aquest segon trimestre, amb
una disminució de més del 50 per cent respecte al mateix
trimestre de 1989. L'excepció a la tendència negativa, dins del
butà-propà, és el destinat a usos comercials i industrials, que
augmenta en conjunt a uns ritmesmés elevats que el gas
canalitzat; aquest comportament, plenament tendencial,
segurament cal atribuir-lo a la progressiva substitució de fuels o
similars per gas propà a les petites indústries.
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IV.5. Escombraries domiciliàries recollides
a Barcelona

Escombraries recollides scombrari
Any Tones

1983 458.000
1984 453.600
1985 462.700
1986 500.406
1987 542.221

1988 581.909
lr. tr. 148.395
2n. tr. 150.911
3r. tr. 128.955
4t. tr. 153.648

1989 604.896
lr. tr. 151.633
2n. tr. 158.905
3r. tr. 134.681
4t. tr. 159.677

1990
lr. tr. 162.422
2n. tr. 161.910

I an. índex ident (

100,0
99,0
101,0
109,3
118.4

127,1

132,1

254,4
253,3
259,7
282,2
308,1

333,7

350,0

Font: Dades facilitades per la U.O. de Neteja de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%)

2n. tr. 1990/2n. tr. 1989 1,9

2n. tr. 1989/2n. tr. 1988 5.3

lr. sem.199011r. sem. 1989 4,4

1989/1988 4,0
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El consum d'escombraries domiciliàries a Barcelona durant el
segon trimestre de 1990 segueix la tònica de creixement
manifesta des de fa anys, tot i que la variació respecte al segon
trimestre de 1989 només és d'un 1,9 —moltmenor a la variació
d'anys anteriors. Tanmateix, l'augment del primer semestre
respecte al de l'any passat d'un 4,4 per cent— ha estat

lleugerament superior al de 1989 respecte al de 1988.

És d'esperar que l'increment es mantingui en trimestres
propers, tot i que els ritmes de creixement es redueixin,malgrat
l'augment d'activitat registrada darrerament en sectors com el de
la restauració i hostalatge o el comerç, que generen un volum
important de deixalles, i que tendirien a compensar elmenor
consum degut a la disminució de població resident.



IV. 6. Fira de Barcelona

IV.6.1. Fira de Barcelona. Superfície
i de visitants dels diferents salons

contractada, nombre d'expositors
(1r. sem. 1990)

Superfície
contractada Expositors directes Expositors representatst Total

Saló Periodicitat In2 Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total visitants

Pielespaíla Anual 9.585 249 41 290 15.230
Saló Internacional
dèl Caravaning Anual 21.900 91 12 103 139 36 175 25.125
Gaudí Home Bianual 4.408 86 16 102 10.000

Bijuteria de Barnajoya Bianual 4.384 226 6 232 25 39 64 5.546
Gaudí Dona Bianual 1.234 56 4 60 8.000
Alimentària Biennal 78.005 945 218 1.163 3.780 1.744 5.524 392.263
Antiquaris Anual 4.721 134 134 24.906
Sport-90. Saló de l'Esport Anual 11.612 216 19 235 36 265 301 6.408
Mostra teixits, 19 Bianual 6.772 224 100 324 11.079
Expomovil Biennal 33.300 525 98 623 31.846
Expodidàctica Biennal 3.330 62 23 85 12.130
Rehabitec Biennal 18.595 306 33 339 65 134 199 26.367
Informat Anual 26.827 348 53 401 298 443 741 51.827
Expotronica Biennal 15.163 272 182 454 44 1.012 1.056 19.362
Fira Internacional
de Barcelona Anual 55.053 159 35 194 73 461 534 82.580

Liber Biennal 7.137 273 46 319 495 520 1.015 12.060

Total lr. semestre 302.026 4.172 886 5.058 4.955 4.654 9.609 734.729

Font: Elaboració pròpiaamb dades facilitades pel Departament d'Estudis de la Fira de Barcelona.

Durant el primer semestre de 1990, la Fira de Barcelona ha
tingut una activitat molt dinàmica, tant de superfície contractada
com de nombre de visitants. Pel conjunt del semestre -si
comparem les dades dels diferents salons amb les respectives
edicions anteriors, tenint en compte llur periodicitat anual,
biennal o semestral-, es produeix un increment de quasi un 30
per cent de la superfície contractada i d'un 23 per cent del
nombre de visitants, respecte a l'any passat.

En particular, els salons que en termes relatius mostren una

expansió més important són el de Bijuteria de Barnajoya -que
quasi duplica la seva superfície-, de Rehabitec, del Saló
Internacional del Caravaning i de la Fira Internacional de
Barcelona, tot i que aquest darrer ha experimentat una sensible
reducció quant a nombre d'expositors pel fet que alguns sectors
que hi eren presents en edicions anteriors han agafat prou
entitat per ésser tractats en salonsmonogràfics, així com perquè
enguany nombrosos expositors que eren presents a la Fira de
forma directa, han passat a ser-ho de forma conjunta sota un
mateix pabelló.

El saló de més envergadura ha estat Alimentària, que ha
ocupat més d'una quarta part de tota la superfície contractada
durant el semestre; prop de la meitat del nombre d'expositors,
del conjunt de directes i de representats; i més de la meitat del
nombre total de visitants -amb quasi 400.000. Li segueix en
importància la Fira Internacional, amb més de 80.000 visitants.
D'entre els salons més especialitzats, Liber, Expotrónica i
Informat són els que ha comptat amb un nombre més important
d'expositors totals, i Expomóbil és el saló -després
d'Alimentària- amb un nombre superior d'expositors directes
que comporta un creixement important respecte a l'edició
anterior.

El Saló Internacional de Caravaning i el Saló d'Antiquaris són
els que han comptat amb una gran presència de públic no

professional, a gran distància de tots els altres Salons. Quant a la
participació estrangera, els salons amb una presència més
elevada són Expotrónica, la Fira Internacional i el Saló de
l'Esport, tots ells amb unamajoria d'expositors estrangers.
Rehabitec, Bijuteria de Barnajoya i Informat compten també,
d'entre els expositors representats, amb una majoria
d'estrangers.
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IV.7. Índex general depreus de consum (Barcelona/ Espanya)

128,4 137,5 145,0Gener 94,4 105,8 115,7 153,5 166,1
94,9 106,4 116,3 127,1 134,8 140,7 149,6 159,8

Febrer 94,3 106,0 116,0 128,8 138,4 145,2 153,1 167,6
95,4 108,8 117,2 127,7 135,4 141,2 149,9 160,8

Març 94,8 107,5 116,8 129,1 139,1 145,6 153,7 168,4
96,0 107,6 117,9 128,1 136,1 142,2 150,8 161,4

Abril 96,7 107,7 118,6 129,7 139,1 144,6 154,3 168,1*
97,3 108,2 119,1 128,4 136,4 141,7 151,3 161,8*

Maig 97,0 107,8 118,3 130,2 139,4 144,9 155,1 168,1*
97,7 108,7 119,5 128,8 136,3 141,6 151,5 161,8*

Juny 97,9 108,6 118,5 131,2 139,6 145,0 156,2 168,9*
98,3 109,5 119,3 129,9 136,3 142,2 152,4 162,3*

Juliol 98,8 111,0 119,5 132,3 140,8 146,3 158,5 170,8*
98,6 111,2 120,0 131,3 137,7 144,1 154,8 164,4*

Agost 99,3 110,3 119,7 132,4 140,3 147,1 158,9 171,0*
100,0 112,0 120,2 131,6 137,6 145,6 155,2 165,2*

Setembre 100,4 110,8 121,0 134,3 142,2 149,3 160,5
100,8 112,2 121,5 133,0 138,9 146,8 156,9 167,0*

Octubre 101,6 112,3 122,0 134,6 143,4 150,1 162,0
102,1 112,9 122,1 133,5 139,7 147,0 157,4

Novembre 102,6 112,7 123,5 135,2 143,4 150,1 163,2
103,2 113,4 123,0 133,2 139,4 146,9 157,7

Desembre 104,5 113,8 124,2 136,2 144,2 151,8 164,0
104,8 114,2 123,6 133,8 139,9 148,1 158,3*

*Dades provisionals.
Font: INE.

Evolució (%) Barcelona Madrid Espanya
juny 1990/juny 1989 8,1 5,6** 6,5
juny 1989/juny 1988 7,7 7,9 7,2
juny 1988/juny 1987 3,9 6,5 4,3
juny 1987/juny 1986 6,4 3,6 4,9

juny 1990/des. 1989 3,0 1,9** 2,5
** Dades estimades per al mes de juny de 1990.
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Les dades referents a l'evolució dels preus durant el segon
trimestre d'enguany a Barcelona mostren una desceleració
important dels increments registrats els tres primers mesos, en

els quals es manifestava el manteniment del rebrot inflacionista
iniciat el 1989. La disminució de l'IPC delmes d'abril i la
variació nul•la de maig han permès de tancar un trimestre que
frena la tendència expansiva registrada fins aleshores.
Tanmateix, la situació creada a partir delmes d'agost -amb
l'augment continuat del preu dels carburants i les repercussions
sobre la resta de preus que se'n deriven- no permet continuar
amb aquesta tònica, fet que les previsions de setembre posen
clarament de manifest.

Al llarg de 1990, el nivell de preus a Barcelona segueix essent

superior al del conjunt de l'Estat, contràriament a Madrid, on és
sensiblement per sota. A Barcelona, el diferencial es redueix al
llarg de l'any, i en particular en les previsions del tercer
trimestre. Madrid manté i fins i tot accentua aquesta separació.
En el cas de Barcelona, cal remarcar, a més, que la variació
anual acumulada de juny de 1989 a juny de 1990 -d'un 8,1 per
cent- està unes dècimes per sobre de la de d'un any abans,
mentre que al conjunt de l'Estat i sobretot a Madrid, la
diferència és a la inversa.



V. Transports, comunicacions i turisme



'



V.1. Tràfic de mercaderies pel port

V.1.1. Evolució del tràfic de mercaderies pel Port de Barcelona
general Líquids a doll Dolls sòlidsTotal Càrrega

Embarcades Desembarcades

1977

Embarcades Desembarcades Embarcades

"i~
Desembarcades Embarcades Desembarcades

. ,

1977 100,0 100,0 3.453 2.217 124 5.223 1.900 2.188
1978 107,6 93,2 3.280 1.750 129 5.329 2.482 1.894
1979 111,6 100,9 3.056 1.792 186 5.798 2.871 2.123
1980 115,9 104,1 2.843 1.469 372 5.763 3.133 2.785
1981 133,1 108,5 3.072 1.388 227 5.746 3.990 3.308

1982 132,1 112,1 3.302 1.473 291 5.210 3.641 4.113
1983 150,0 117,2 3.628 1.517. 259 5.531 4.328 4.234
1984 145,0 106,1 3.892 1.634 346 5.064 3.702 3.517
1985 134,6 108,2 3.967 1.953 247 5.439 3.158 3.021
1986 121,4 111,1 3.475 2.113 374 5.641 2.801 2.939

1987 113,9 110,5 3.646 2.343 359 5.949 2.231 2.348
lr. tr. 843 567 104 1.564 718 570
2n. tr. 974 538 88 1.471 570 530
3r. tr. 853 565 86 1.389 596 685
4t. tr. 976 673 81 1.526 347 564

1988 112,0 122.9 3.819 2.649 400 6.339 1.917 2.840
lr. tr. 945 635 117 1.657 415 797
2n. tr. 1.036 727 109 1.596 543 917
3r. tr. 925 603 63 1.427 490 416
4t. tr. 913 684 111 1.659 469 710

1989 114.1 123.6 3.903 3.069 418 6.677 1.927 2.150
lr. tr. 978 727 86 1.909 490 710
2n. tr. 1.002 868 107 1.596 431 491
3r. tr. 910 742 94 1.387 407 459
4t. tr. 1.013 732 131 1.785 599 490

1990
lr. tr. 863 689 118 1.979 353 819
2n. tr. 984 792 120 1.716 289 818

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

2n. tr. 1990/2n. tr. 1989

Embarcades Desembarcades

Variació (%) Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

Total -9,5 -11,0 -8,2 12,5 -14,5 28,5
Càrrega General -1,8 -3,4 -0,2 -8,8 -10,3 -8,7
Líquids a doll 12,1 -7,0 17,7 7,5 -19,6 35,9
Dolls sòlids -32,9 -32,7 -32,9 66,6 29,6 73,5

1989/1988

Embarcades Desembarcades

Variació (%) Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

Total 1,8 14,9 -7,4 0,6 13,5 -5,6
Càrrega General 2,2 4,7 -0,2 16,0 6,6 19,1
Líquids a doll 4,3 31,1 -2,8 5,3 16,2 -3,7
Dolls sólids 0,5 42,2 -19,7 -24,4 1,7 -27,1
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Evolució general del tràfic

Al llarg del segon trimestre d'enguany, el tràfic de
mercaderies pel Port de Barcelona ha mantingut un volum
proper als 5 milions de tones, semblant al dels dos trimestres
darrers. En aquest sentit, sembla que no es produeixen les
oscil•lacions estacionals d'anys anteriors. El volum de tràfic
d'aquest segon trimestre representa un augment del 5 per cent
respecte al mateix període de 1989, que —pel conjunt de l'any
compensa en gran part la disminució que es registrà el primer
trimestre.

Si diferenciem entre mercaderia carregada i descarregada,
l'evolució ha estat molt diferent de la de períodes anteriors i
s'observa que mentre que aquest segon trimestre el conjunt de
l'embarcada ha disminuït de quasi un 10 per cent en relació amb
el mateix període de l'any passat, la desembarcada ha augmentat
més del 12 per cent en el mateix interval. L'any passat, tots dos
tipus de mercaderies van augmentar lleument respecte a l'any
anterior, tot i que amb fortes divergències entre trimestres. La
disminució de les mercaderies carregades no deixa de ser

significativa, sobretot si tenim en compte que ja es produí una
variació interanual negativa durant el primer trimestre, encara
més accentuada que en aquest segon. També l'augment del 12,5
per cent de les mercaderies descarregades durant aquest segon
trimestre posa de relleu l'increment —tot i que inferior— que hi
va haver en el primer trimestre. Totplegat confirma la tendència
manifesta al llarg dels darrers anys d'un increment de la
importància de la sortida de mercaderies sobre l'entrada en el
volum total del Port.

Evolució i distribució per tipus de mercaderies

Durant aquest segon trimestre, i d'entre les mercaderies
embarcades —que representen un 30 per cent del volum total de
mercaderiamoguda—, lapart més important correspon a la
Càrrega General —un 70 per cent—, que sofreix molt poques
variacions respecte al segon trimestre de l'any passat pel fet que
estàmolt menys afectada per efectes estacionals que els dolls en

conjunt. Els Dolls sòlids —que representen un 21 per cent del
total de mercaderies carregades— sofreixen una disminució
important —del 32,9 per cent— també en relació amb el segon
trimestre de 1989. Únicament els Líquids a doll augmenten —un

12,1 per cent—, encara que només representen el 9 per cent de
les mercaderies embarcades.
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Pel que fa a les mercaderies desembarcades, la distribució
entre tipus de mercaderia és ben diferent que en les embarcades:
la meitat són Dolls sòlids, una quarta part Càrrega General i una
quarta part també Líquids a doll. D'aquests tres grups, solament
disminueix —durant aquest segon trimestre en relació amb el de
l'any passat— la Càrrega General, mentre que els Dolls líquids
augmenten notablement —d'un 6,66 per cent— i els Líquids a

doll un 7,5 per cent. Cal remarcar que el gran augment dels
Dolls sòlids es deu quasi únicament a les llavors i grans, i en
concret —com es comenta més endavant—, a la fava de soja i al
blat demoro, que són productes d'una estacionalitatmolt
acusada.

Si diferenciem l'origen o la destinació de les mercaderies
manipulades al Port entre cabotatge i exterior, veiem que,
d'entre les mercaderies entrades, predominen les provinents de
l'estranger, que representen un 72 per cent. Per contra, d'entre
les mercaderies sortides, la destinació està moltmés equilibrada
entre l'estranger i la resta de l'Estat, amb un lleuger predomini
de la destinada a ports estrangers, amb un 54 per cent. Les
variacions d'aquest segon trimestre respecte al mateix període
de l'any anterior es caracteritzen pel següent:

— Quant a mercaderies embarcades, les destinades a

l'estanger disminueixen quasi igual que les destinades a la resta
de l'Estat —un 8,2 i un 11,0 per cent, respectivament. Els Dolls
sòlids són els que disminueixen més, independentment de la
destinació. Els Líquids a Doll tenen un comportament de signe
contrari segons llur destí: els destinats a l'exterior augmenten
d'un 17,7 per cent, mentre que els de tràfic de cabotatge minven
d'un 7,0 per cent. La Càrrega General sofreix poca variació,
amb un lleuger decrement.

— Pel que fa al conjunt de mercaderies desembarcades, les
provinents de l'exterior augmenten considerablement —d'un
28,5 per cent—, mentre que les de tràfic de cabotatge baixen un

14,5 per cent. La Càrrega General disminueix vora el 10 per
cent, independentment del seu origen, mentre que els Dolls
sòlids augmenten de forma important, en particular els
provinents de l'estranger. Quant als Líquids a doll, el
comportament entre cabotatge i exterior és de signe contrari: els
que tenen com a origen la resta de l'Estat disminueixen quasi un
20 per cent, mentre que els d'origen estranger augmenten del
35,9 per cent.

Si analitzem els agregats principals de les mercaderies
embarcades i desembarcades al Port de Barcelona durant el
segon trimestre d'enguany, destaquem —com ja hem apuntat
anteriorment— una estructura similar, a nivell de grans blocs, a
la registrada el primer trimestre i el 1989. Seguint el mateix
esquema, d'entre les mercaderies desembarcades, dominen en els
tres grups les provinents de l'estranger sobre les de la resta de
l'Estat. Aquesta diferència no és tan acusada en els Líquids a

doll, que representen la meitat del total de mercaderies
entrades. D'entre les mercaderies embarcades, hi ha molt més
equilibri entre les destinades a cabotatge i les destinades a

l'exterior, llevat dels Líquids a doll, amb un predomini de les
exteriors, tot i que representen una quantitat molt reduïda
respecte al total del volum de mercaderia manipulada.



V.1.2. Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades, de cabotatge
(abril-juny 1990)

(%)

i exterior, al Port de Barcelona segons els principals agregats
Valors absoluts (tones)

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

Cabotatge Exterior Cabotat e Exterior Cabotatge Exterior Cabotat e

Líquids a doll 21.355 98.261 652.677 1.063.295 3,32 13,10 69,55 44,55

1. Gas natural 0 0 0 707.255 -
- - 29,63

2. Gas butà propà 11.062 0 3.738 0 1,72 - 0,40 -

3. Resta derivats del petroli 238 85 602.076 181.390 0,04 0,01 64,15 7,60
4. Productes químics 3.765 12.344 31.563 97.013 0,57 1,65 3,36 4,06
5. Olis i greixos 1.260 47.343 0 7.980 0,20 6,31 - 0,33
6. Altres 5.120 38.489 15.300 69.657 0,80 5,13 1,63 2,92

Dolls sòlids 124.354 165.072 93.787 723.872 19,32 22,01 9,99 30,33

7. Ciment i clínker 101.265 35.530 75.114 19.437 15,74 4,74 8,00 0,81
8. Llavors i grans 925 21 178 515.870 0,14 0,00 0,02 21,61
9. Potassa 12.655 120.840 1 0 1,97 16,12 0,00 -

10. Adobs i fosfats 3.515 442 0 511 0,55 0,06 - 0,02
11. Productes minerals 3.441 3.615 280 170.990 0,53 0,48 0,03 7,16
12. Ferralla 64 161 11.012 96 0,01 0,02 1,17 0,00
13. Altres 2.489 4.463 7.202 16.968 0,39 0,60 0,77 0,71

Càrrega general 497.835 486.525 192.015 599.708 77,36 64,88 20,46 25,13

14. Envasos i contenidors 45.568 164.030 52.903 100.424 7,08 21,87 5,64 4,21
15. Productes siderúrgics 18.087 36.890 311 100.950 2,81 4,92 0,03 4,23
16. Sabons i detergents 20.340 5.883 132 809 3,16 0,78 0,01 0,03
17. Productes químics envasats 25.126 64.305 547 27.008 3,90 8,58 0,06 1,13
18. Materials construcció 36.507 40.877 5.888 29.832 5,67 5,45 0,63 1,25
19. Vehicles, maquinària i accessoris 18.398 35.234 1.671 40.723 2,86 4,70 0,18 1,71
20. Vehicles usats 92.377 5.947 86.386 3.495 14,35 0,79 9,20 0,15
21. Begudes 32.972 9.366 81 2.062 5,12 1,25 0,01 0,09
22. Fruites 5.404 844 20.995 13.256 0,84 0,11 2,24 0,56
23. Pinsos i farines 14.149 5.070 1.418 5.326 2,20 0,68 0,15 0,22
24. Peix i conserves 3.942 5.514 1.067 11.451 0,61 0,74 0,11 0,48
25. Cafè 245 1.947 0 26.581 0,04 0,26 - 1,11
26. Altres productes alimentaris 66.793 13.023 10.145 18.747 10,38 1,74 1,08 0,79
27. Tabac 1.345 37 572 393 0,21 0,00 0,06 0,02
28. Teixits i filats 3.833 6.179 55 12.135 0,60 0,82 0,01 0,51
29. Cotó i cuirs 152 1.464 335 37.434 0,02 0,20 0,04 1,57
30. Fusta i derivats 4.385 816 66 41.250 0,68 0,11 0,01 1,73
31. Paper i cartró 3.035 21.226 1.965 26.939 0,47 2,83 0,21 1,13
32. Altres mercaderies 105.177 67.873 7.478 100.893 16,34 9,05 0,80 4,23

Total 643.544 749.858 938.479 2.386.875 100,- 100,- 100,- 100,-

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades pel Port Autònomde Barcelona.

Líquids a doll

Dintre els Líquids a doll cal destacar, un cop més, la
importància de les importacions de gas natural i de la partida de
Derivats del petroli -que representa el 96 per cent del total de
la mercaderia desembarcada-, la majoria provinent de
refineries espanyoles. D'entre els Líquids a doll desembarcats
provinents de l'exterior, cal assenyalar -amés del gas natural i
del derivats del petroli ja esmentat- l'epígraf de Productes
químics. De fet, el tràfic del conjunt dels Líquids a doll presenta
una estructura similar a la de l'any passat i a la del primer
trimestre d'enguany, la qual cosa denota un tràfic regular i sense
oscil.lacions significatives entre els seus components.

L'evolució d'aquest grup respecte al segon trimestre de l'any
passat denota un augment del tràfic exterior i una davallada de
l'interior. En concret, cal assenyalar l'increment generalitzat de
les importacions de gas natural, de derivats del petroli i de
productes químics. Per contra, la disminució de tràfic de
cabotatge vé donada per la menor entrada de productes
petrolífers.
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Dolls sòlids

En el grup de Dolls sòlids, hi ha un clar predomini del tràfic
exterior, degut essencialment a les importacions de Llavors i
grans, que tenen una estacionalitat molt acusada, i que en
aquest trimestre es caracteritza per importacions de blat de
moro i de fava de soja, provinents dels mercats americans.
Dintre del tràfic exterior, únicament la partida de Productes
minerals té una importància rellevant, juntament amb
l'esmentada de Llavors i grans. Aquests dos epígrafs concentren
el 95 per cent dels Dolls sòlids importats. Pel que fa a les
mercaderies embarcades, cal destacar les exportacions de
Potassa —que representen el 73 per cent dels Dolls sòlids
exportats— , amb un comportament homogeni entre trimestres i
l'epígraf de Ciment i clínker, amb un tràfic relativament
important. De fet, el Port s'havia caracteritzat per tenir unes
sortides netes de ciment —sobretot destinades a la resta de
l'Estat—, però des de l'any passat, s'està produint un canvi de
tendència i les entrades de ciment són cada cop més importants
en relació a les sortides. En efecte, el 1988, la ratio entrada/
sortida era de 9,2, l'any passat fou del 7,1 i durant el primer
semestre d'enguany s'ha reduït a un 2,1. A més, si el 1988 i el
1989 les importacions foren nul•les o insignificants, durant el
primer semestre d'enguany, representen unaquarta part de les
exportacions. De fet, la forta demanda interna ha provocat
entrades de ciment —ja sigui de cabotatge o exterior, sovint a
preus més baixos— i, per altra banda, el Port embarca ciment,
degut en part a compromisos ja adquirits i a la continuació d'una
política exportadora des de fa anys.

De l'evolució dels epígrafs corresponents al grup de Dolls
sòlids durant aquest segon trimestre en relació amb el mateix
període de l'any passat, destaca ladisminució de les mercaderies
embarcades —tant de cabotatge com exterior—, de l'ordre d'un
33 per cent. En particular, disminueix el tràfic de Ciment i
clínker —sobretot les exportacions, malgrat el comentat
anteriorment—, així com les sortides de Potassa. La resta dels
components, de magnituds poc significatives, no sofreix
variacions importants.
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Càrrega general

Pel que fa a la Càrrega General durant el segon trimestre
d'enguany, s'observa un predomini de les mercaderies
embarcades sobre les desembarcades —55 i 45 per cent del total
de tràfic de la Càrrega General, respectivament—, en una

proporció semblant a la que es donà al primer trimestre i a l'any
passat en general.

Dintre de les mercaderies embarcades, el volum de tràfic de
cabotatge és molt similar a l'exterior, mentre que en les
mercaderies desembarcades, el volum exterior és més de tres

vegades superior al de cabotatge. Recordem que el tràfic de
mercaderies de Càrrega General representa la meitat del total
de les sortides i prop d'una quarta part de les entrades. Els
epígrafs més rellevants pel volum que representen són el conjunt
de productes alimentaris —un 16,2 per cent del total de Càrrega
General—, els Productes químics envasats —un 9,1 per cent— i
el material de construcció —un 7,9 per cent. Tanmateix, val la
pena reçordar que els dos epígrafs que registren més moviment
d'entre les mercaderies embarcades són els Envasos i
contenidors i els Vehicles usats, que no tenen massa rellevància
econòmica per tractar-se en gran part de mercaderies de pas
—en el cas dels contenidors— i per comprendre el tràfic de
vehicles de turisme a les Illes —en el cas dels Vehicles usats. En

el conjunt de les mercaderies desembarcades, l'epígraf més
important corresponen a Productes siderúrgics —un 12,8 per
cent—. La resta d'epígrafs —11evat dels Envasos i contenidors i
dels Vehicles usats— té una part de l'ordre del 5 per cent o
inferior en relació amb el total de la mercaderia general
desembarcada.

Quant a l'evolució de la Càrrega general durant aquest segon
trimestre de 1990 respecte del mateixperíode de 1989, la
mercaderia_entrada ha disminuït d'un 9,1 per cent —la de
cobatge un 10,3 i l'exterior un 8,7 per cent. D'entre els epígrafs
més rellevants, cal destacar l'augment important del Material de
construcció —en tots els tipus de tràfic— i de la importació de

productes siderúrgics —amb un augment de més del 200 per
cent. De la mercaderia carregada —de sortida—, només la
destinada a altres ports espanyols ha disminuït d'un 3,4 per cent,
mentre que les exportacions no han sofert variacions rellevants.
Els principals augments —en termes reals— són en Producte
químics envasats i en Paper i cartró.



V.2. Trànsit de passatgers a l'aeroport de Barcelona i principals aeroports de l'Estat espanyol

V.2.1. Trànsit de passatgers i tràfic de mercaderies per l'Aeroport de Barcelona
Avions Passatgers (milers)

In

Mercaderies (Tones)
ternaci

1978
1979
1980
1981
1982

1983
1984
1985
1986
1987

1988
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1989
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1990
lr. tr.
2n. tr.

77.652
78.743
80.037
74.115
73.420

73.421
69.940
71.754
74.506
80.064

96.263
20.505
24.903
26.975
23.880

106.129
21.164
28.401
29.664
26.900

51.682
52.324
54.730
48.737
48.127

48.229
44.979
46.062
47.252

50.893

61.427
13.528
16.045
16.718
15.136

61.271
13.607
16.448
16.924
14.292

25.970
26.410
25.307
25.378
25.293

25.192
24.961
25.692
27.254
29.171

34.836
6.977
8.858
10.257
8.744

44.858
7.557
11.953
12.740
12.608

26.537
30.009

13.735
15.482

12.802
14.527

6.093
6.263
5.826
5.540
5.489

5.461
5.328
5.459
6.097
6.680

7.234
1.575
1.855
2.031
1.773

8.146
1.606
2.178
2.337
2.025

1.920
2.399

4.401
4.548
4.189
3.901
3.865

3.818
3.572
3.676
3.876
4.335

4.752
1.071
1.230
1.264
1.187

5.144
1.067
1.384
1.391
1.302

1.274
1.484

1.693
1.714
1.637
1.639
1.624

1.643
1.736
1.783
2.221
2.345

2.482
503
626
767
586

3.002
539
794
946
723

646
915

Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Dadesrecollides pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%)
Passatgers Mercaderies

2n. tr. 1990/2n. tr. 1989

Total 10,1 3,2
Interior 7,2 -0,5
Internacional 15,2 8,1

Pont aeri 7,5 -

lr. sem. 1990/1r. sem. 1989

Total 14,1 5,7
Interior 12,5 3,6
Internacional 17,1 8,2

Pont aeri 19,4 -

1989/1988

Total 12,6 10,2
Interior 8,2 10,2
Internacional 20,9 10,3

Pont aeri 14,9 -

61.957
61.175
55.119
56.093
52.559

50.926
49.035
45.064
45.054
44.065

55.622
10.929
14.335
14.917
15.441

61.321
13.256
16.215
15.441
16.410

14.399
16.740

40.819
41.275
38.544
37.639
34.180

34.242
29.482
27.147
28.132
24.459

30.575
5.797
7.979
8.145
8.654

33.687
7.099
9.094
8.540
8.954

7.728
9.044

21.138
19.900
16.575
18.454
18.379

18.684
19.553
17.917

16.922
19.606

25.046
5.133
6.356
6.772
6.786

27.634
6.157
7.121
6.900
7.456

6.671
7.696

V.2.2. Usuaris del pont aeri (milers)

lr. tr. 356,9 379,6 507,6
2n. tr. 382,0 456,3 490,6
3r. tr. 300,4 352,4
4t. tr. 405,4 472,1

Total 1.444,7 1.660,4
Font: Aeroport de Barcelona.

Les dades sobre el tràfic a l'aeroport de Barcelona durant el
segon trimestre d'enguany mostren la continuïtat de l'evolució
expansiva dels darrers anys. En efecte, tot i unes variacions
interanualsmenors que en el primer trimestre, pel conjunt dels
sis primers mesos de 1990, el nombre de passatgers ha
augmentat d'un 14,1 per cent, quatre punts més que en el mateix
interval dels anys 1988 i 1989. L'augment més gran del tràfic es

dóna sobretot en els vols internacionals, amb un 17,1 per cent en
el primer semestre respecte al de 1989. Tanmateix,cal matisar
aquest fet constatant que el nombre de passatgers per avió en

vols internacionals disminueix en els darrers anys, mentre que
augmenta en vols interiors. Aquesta diferència es deu en gran
part a l'ampliació del nombre de línies internacionals en la
perspectiva de la liberalització de l'espai aeri comunitari
-especialment línies estivals i, en general, de la
intemacionalització de la ciutat. El baix preu del combustible
-al menys durant el primer semestre- també ha afavorit
aquesta política d'ampliació i de manteniment de noves línies.
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V.2.3. Trànsit de passatgers als principals aeroports de l'Estat espanyol (2n. trimestre de11990)

Passatgers (milers)

Aeroports
Interior Internacional Total

.111.11
To

Valors
ab

2n.tr.90/
2n.tr.89

Índex Interior/11.1111111~1.111111111
Barcelona 1.402 82 1.484 833 82 915 2.399 10,2 57,2 1,6
Bilbao 188 29 217 58 6 64 281 18,8 6,7 3,4
Madrid 2.082 223 2.305 1.757 135 1.892 4.198 17,0 100,— 1,2
Sevilla 374 36 410 25 17 42 452 28,6 10,8 9,8
València 246 26 272 69 8 77 349 10,6 8,3 3,5

Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Elaboració pròpia.

Quant a l'evolució del tràfic de mercaderies, esmanté un

ritme general d'expansió, encara que a ritmesmenors que els de
l'any passat. En el tràfic internacional és on es registra una

menor reducció de les taxes de creixement.

Dintre del tràfic interior de passatgers, cal remarcar l'evolució
molt expansiva del PontAeri, amb un augment del 19,4 per cent
del primer semestre respecte al de 1989, sensiblement per sobre
del creixement registrat l'any passat respecte a 1988.
L'increment menor del 7,5 per cent del segon trimestre
d'enguany respecte al de 1989 s'ha d'explicar pel fet, ja
comentat, que aquest segon trimestre inclou el període de
Setmana Santa, mentre que l'any passat ho fou durant el primer
trimestre, i que el tràfic en el pont aeri, estretament lligat a

l'activitat econòmica i comercial diària, se'n veu sensiblement
ressentit.

En aquest número de BARCELONA.ECONOMIA presentem les
dades del segon trimestre d'enguany corresponents al trànsit de
passatgers en els aeroports espanyols que qualificàvem
d'especialització comercial en el número anterior. Degut a la
gran estacionalitat dels aeroports essencialment turístics,
publiquem solament les dades trimestrals del primer grup de
cinc aeroports —Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla i València—,
molt més homogènies, i que permeten de posicionar la
importància de l'aeroport de Barcelona dins el context econòmic
global d'aquestes àrees urbanes.
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Pel conjunt del trànsit de passatgers durant aquest segon
trimestre, cal remarcar uns increments respecte al mateix
període de 1989 inferiors als registrats el primer trimestre.
Tanmateix, els increments més baixos —corresponents a

Barcelona i a València— són de més del 10 per cent, i si
considerem el conjunt del primer semestre, els increments són
superiors —entre el 12 per cent de València i el 33,9 per cent de
Sevilla.

En conjunt, el tràfic interior ha sofert unes variacions més
homogènies —degut sobretot almenor efecte estacional que es

dóna en comparació amb l'internacional— , amb un increment
en tots els aeroports, tant en vols regulars com en no regulars.
Per contra, en els vols internacionals les variacions són de signe
divers: mentre Bilbao, Madrid i Barcelona augmenten en relació
amb el segon trimestre de 1989 —amb 47,2, un 21,5 i un 15,3
per cent respectivament—, Sevilla disminueix d'un 16,8 per cent
i València esmanté estancat.

Quant a la diferenciació entre vols regulars i no regulars,
l'aeroport de Barcelona és el que menys proporció té de vols no

regulars, amb únicament un 7 per cent del total, contra un 9 per
cent de Madrid i entre un 10 i un 12 als altres tres. Aquesta
proporció és molt semblant entre vols interiors i vols
internacionals, excepte en el cas de Sevilla, en què la proporció
de vols no regulars en internacionals és molt superior que en

interiors.



V.3. Evolució del trànsit de rodalies per ferrocarril

V.3.1. Viatges registrats als Ferrocarrils de la Generalitat
Línies 1989 1990

lr. tr. 2n. tr. 3r. tr. 4t. tr. Total lr. tr.

Total 6.092.663 5.909.994 4.893.186 7.061.593 23.957.436 6.765.292 5.960.561

Catalans 1.947.524 2.170.916 1.686.976 2.098.417 7.903.833 2.171.814 2.166.051

Catalunya 4.145.139 3.739.078 3.206.210 4.963.176 16.053.603 4.593.478 3.794.510

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades pels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

V.3.2. Moviment registrat als trens regionals de RENFE

Total 10.633.395 41.905.674 11.675.362 13.585.1239.971.849 10.848.753 10.451.677

Mataró 1.504.112 1.832.381 2.108.862 1.709.929 7.155.284 1.809.341 2.223.805

Granollers 716.680 694.427 634.577 778.023 2.823.707 856.419 891.791
Vic 452.481 516.516 433.315 552.843 1.955.155 606.314 606.673

Manresa 1.018.878 957.558 727.905 1.027.034 3.731.375 1.123.183 1.213.553
Vilafranca 740.493 790.067 675.408 850.236 3.056.204 944.813 1.017.808
Vilanova 1.561.300 1.807.062 1.863.795 1.533.095 6.765.252 1.688.724 2.310.887

Aeroport 93.363 96.473 99.706 88.441 377.983 119.005 145.829
Barcelona 3.884.542 4.154.269 3.908.109 4.093.794 16.040.714 4.527.563 5.174.777

Font:Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per RENFE.

Variació (%)
2n. tr. 1990/
2n. tr. 1989

lr. sem. 1990/
lr. sem. 1989

FGC 0,9 6,0
Catalans —0,2 5,3
Catalunya 1,5 6,4

RENFE 25,1 21,3
Mataró 21,4 20,9
Granollers 28,4 23,9
Vic 17,5 25,2
Manresa 26,7 18,2
Vilafranca 28,8 28,2
Vilanova 27,9 18,7
Aeroport 51,2 39,5
Barcelona 24,6 20,7

Les dades referents al moviment registrat als trens regionals
de RENFE durant el segon trimestre de 1990 indiquen una

evolució molt positiva, en la mateixa tònica del trimestre
anterior.Durant aquest període, el moviment de viatgers ha
augmentat d'un 25 per cent respecte al mateix trimestre del
1989. Aquesta evolució s'ha manifestatmolt especialment en la
línia de l'aeroport, en part a causadel fet que enguany el
període de vacances de Setmana Santa ha caigut en el segon
trimestre —mentre que l'any passat ho fou durant el primer
sobretot, en concordança amb el dinamisme del moviment
aeroportuari. En menor grau, el creixement també s'ha produït
en les línies de Vilafranca, de Granollers i de Manresa.

D'entre les línies de fora de Barcelona, les de Mataró i de
Vilanova són les que mésmoviment registren: cadascuna d'elles
polaritza més del 25 per cent del total d'aquestes línies. En
canvi, la de l'aeroport —tot i els augments continuats durant els
darrers anys— i la de Vic tot just representen l'1,7 i el 7,2 per
cent, respectivament.

El moviment de viatgers amb origen o amb destinació a

Barcelona augmenta aquest segon trimestre, respecte al de 1989,
en la mateixa proporció que el conjunt de les línies regionals.
Aquesta tònica s'hamantingut al llarg de l'any.

Pel que fa al nombre de viatges enregistrats als Ferrocarrils de
la Generalitat durant el segon trimestre, no hi ha hagut
variacions respecte al de l'any passat. La causaprincipal s'ha de
cercar en la disminució experimentada durant el mesd'abril,
corresponent a Setmana Santa, ja que són unes línies on el tràfic
és important els dies feiners i lectius, especialment la línia de
rodalies. Tanmateix, la tendència positiva continua, ja que
durant la resta del trimestre el volum de viatgers ha augmentat
en la mateixa proporció que ho féu el 1989.
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V.4. Utilització del transport públic urbà (Milers de viatgers transportats)*

1978 258.740 223.493 482.223 n.d.
1979 243.168 219.839 463.007 n.d.
1980 238.852 213.330 452.182 18.871
1981 226.469 212.290 438.759 17.693
1982 214.162 226.386 440.548 17.043

1983 223.718 211.742 435.460 17.558
1984 236.828 189.081 425.909 17.204
1985 240.801 181.027 421.828 17.247
1986 245.605 164.439 410.044 17.707
1987 247.841 166.238 414.079 18.011

1988 253.452 163.268 416.720 18.159
lr. tr. 68.261 41.077 109.338 5.208
2n. tr. 65.946 41.970 107.916 4.708
3r. tr. 51.316 34.105 85.421 3.191
4t. tr. 67.929 46.116 114.045 5.052

1989 253.442 154.650 408.092 19.101
lr. tr. 67.737 39.059 106.796 5.001
2n. tr. 64.938 38.812 103.750 5.307
3r. tr. 50.438 32.097 82.535 3.324
4t. tr. 70.329 44.682 115.011 5.470

1990
lr. tr. 73.093 41.056 114.149 5.714
2n. tr. 68.796 41.050 109.846 5.164

Notes: * Només es comptabilitzen els passatgers que paguen algun tipus de tarifa.
** Amés de la restricció*, només es considera el servei urbà de la Cia. Transports de Barcelona, S.A.

Font: F.C.Metropolità de Barcelona. Transports de Barcelona iFerrocarrils de la Generalitat. Dades recollides pelServei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

2n. tr. 1990/ lr. sem. 1990/ 1989/
Variació (%) 2n tr. 1989 lr. sem. 1989 1988

Metro 5,9 6,9 0,0
Autobús 5,8 5,4 -5,3
Ferr. Sarrià -2,7 5,5 5,2
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Les dades referents a la utilització del transport públic urbà
durant el segon trimestre d'enguanymanifesten una continuació
de l'increment registrat des de principi d'any. En conjunt, el
nombre de viatgers ha augmentat un 5,5 per cent respecte al
segon trimestre de 1989, la qual cosa provoca un increment del
primer semestre del 7,2 per cent sobre el de l'any passat. L'única
excepció als bons resultats és la davallada en elnombre de
viatgers als Ferrocarrils de Sarrià, però que de fet vénen a

compensar el fort augment detectat el primer trimestre -degut
sobretot, com ja s'ha comentat en d'altres ocasions, a la
influència del nombre de dies lectius i feiners en aquesta línia- i

que comporta, pels sis primers mesos de l'any, un augment
semblant al registrat el 1989. També cal tenir en compte la
darrera ampliació de la xarxa de metro, realitzada l'octubre de
l'any passat, que permet un augment sensible dels usuaris
potencials d'aquest mitjà de transport.

Aquesta consolidació de l'augment del nombre d'usuaris
confirma la hipòtesi apuntada al darrer número de
BARCELONA.ECONOMIA sobre la reducció de l'ús generalitzat del
transport privat pels desplaçaments dintre de la ciutatmotivada
en part per la gran quantitat d'obres vials en curs, que dificulten
tant la circulació fluida com les possibilitats d'aparcament en
hores punta.



V.5. Utilització i estructura de la xarxa telefònica

V.5.1. Conferències telefòniques efectuades pels abonats de Barcelona
Internacionals

Internacionals/
Interurbanes

n. mdexs n. índexs Interurbanes

1982 153.252 142,3 5.225 184,1 3,4
1983 161.641 150,1 5.369 189,2 3,3
1984 168.567 156,5 5.685 200,3 3,4
1985 168.760 156,7 6.355 223,9 3,8
1986 175.979 163,4 8.226 289,9 4,7
1987 192.347 178,6 9.807 345,6 5,1
1988 209.653 194,7 11.080 390,4 5,3

1989 229.311 212,9 14.626 515,3 6,4
lr. tr. 54.949 3.394 6,2
2n. tr. 61.055 3.962 6,5
3r. tr. 50.900 3.537 6,9
4t. tr. 62.407 3.732 6,0

1990
lr. tr. 62.510 3.684 5,9
2n. tr. 64.024 4.168 6,5

V.5.2. Estoc de línies en servei i demanda telefònica total a Barcelona

--111•11'
833.578

734.513
566.413
168.100
97.462
1.603

845.817

743.334
569.989
173.345
101.034
1.449

Línies
en

servei

Total
LR

LP
LNP

LE
LTP

748.398
672.446
530.584
141.862
74.428
1.524

772.272

690.766
542.207
148.559
80.024
1.482

803.853
712.312
555.413
156.899
90.077
1.464

Demanda
de línies

Total
LR

LE
LTP

12.258 10.819 8.353
5.809
2.544

0

4.130
2.467
1.663

0

3.744
2.381
1.361

2

Demanda telefònica Total 760.656 783.091 812.206 837.708 849.561

LR = LP+LNP LP = LíniesPrivades LE = Línies d'Enllaç (centraletes)
LR = Línies Regulars LNP = Línies No Privades LTP = Línies de Telèfons Públics

Font: Telefònica. Dades recollides pelServei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

2n. tr. 1990/ 2n. tr. 1989/
Variació (%) 2n. tr. 1989 2n. tr. 1988 1989/1988

Conferències interurbanes 4,9 15,5 9,4
Conferències internacionals 5,2 42,5 32,0

Les dades sobre conferències telefòniques i demanda de línies
a Barcelona al final del segon trimestre d'enguanymostren una

desceleració en els ritmes de creixement, ja iniciada a finals de
l'any passat. Aquesta disminució és especialment significativa en

les conferències internacionals, després d'un període de
creixements excepcionals durant el 1989.

No obstant aquest fre en les evolucions interanuals, cal
destacar que aquest segon trimestre de 1990 és el que recull el
major nombre absolut de conferències -tant interurbanes com
internacionals- dels darrers anys. En aquest sentit, esmanté
una líniad'expansió sòlida però més moderada del que es podia

esperar a principis d'any. A més, pel que fa a les conferències
interurbanes, l'evolució del primer semestre d'enguany respecte
al de l'any passat és similar a la registrada entre els anys 1988 i
1989, i fins i tot superior a l'augment registrat entre el primer
semestre de 1988 i el de 1989. Pel que fa a les conferències
intemacionals, després d'un ampli període de creixements
superiors als de les interurbanes, des del darrer trimestre de
l'any passat es produeixen diferents altematives, de manera que
la rallo conferències intemacionals/conferències interurbanes
deixa de créixer ininterrompudament com fins llavors i oscil•la al
voltant del 6,0/6,5 per cent.

Pel que fa al nombre de línies en servei, també es detecta una

desceleració dels ritmes expansius registrats els darrers
trimestres, en tots els tipus de línies. Quant a la demanda de
línies pendents d'entrar en servei, aquesta es redueix
sensiblement i se situa a poc més de 3.200 línies, menys de la
meitat de les demandades fa un any.
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V.6. Enquestes d'activitat turística

V.6.1. Estimació del nombre de pernoctacions i de visitants a Barcelona
durant el segon trimestre 1990 (maig, juny, juliol)

Nivell d'ocupació (a)
ces (%) kkahitswiAne

Nombre de Nombre Pernoctacions/
vistitant

H5* 44 57 150.928 88.781 1,7
H4* 55 73 290.059 145.029 2,0
H 3* 65 73 358.633 163.015 2,2
H2* 72 79 91.157 45.579 2,0
H1* 68 66 75.167 35.794 2,1
HS 3* 57 64 26.406 8.518 3,1

Total 58 69 992.350 486.716 2,0

(a) Dades obtingudes apartir de l'Enquesta realitzada als directorsd'hotels.
Font: Enquesta d'Activitat Turísticaa Barcelona.

Patronat de Turisme de Barcelona iÀrea d'Economia iEmpreses de l'Ajuntamentde Barcelona. Elaboració pròpia.

Notable caiguda del nombre de pernoctacions per visitants

Durant el trimestre maig-juliol d'enguany, hom estima que el
nombre de visitants que han pernoctat a la ciutat en hotels d'una
a cinc estrelles i en hostals de tres estrelles és de 486.716
persones, les quals han generat un volum de 992.350
pernoctacions.

Respecte al mateix trimestre de l'any anterior, es produeix
una forta embranzida en el volum de visitants que creix en un

21,4 per cent. Això contrasta amb ladavallada d'un 2,9 per cent
del total de pernoctacions. Aquesta aparent contradicció ve

explicada perquè es produeix una reducció de l'estadamitjana
per persona a la ciutat que passa de 2,6 nits en el període maig
juliol del 1989 a 2,0 nits en el segon trimestre d'enguany.
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Gran augment dels visitants, lleu disminució de les pernoctacions

Pel que fa a les pernoctacions, les davallades més rellevants es

registren en els hotels de cinc estrelles amb una reducció de
gairebé un 10 per cent, i en els hotels d'una i dues estrelles amb
davallades d'un 6,6 per cent, i d'un 5,5 per cent, respectivament.
Aquest retrocés en el volum de pernoctacions es reflecteix en

una forta davallada del nivell d'ocupació a totes les categories
d'hotel en termes de places i, sobretot, en termes d'habitacions
—gairebé un 30,0 per cent, en els de cinc estrelles.

L'increment en l'oferta hotelera en el període comprès entre
el començament del 1989 i el primer trimestre d'enguany pot ser
considerat com un dels factors explicatius d'aquesta davallada.
Durant aquest període, s'han inaugurat a la ciutat un total de set

nous establiments hotelers. Això suposa un creixement de
l'oferta en 754 habitacions, la majoria de les quals corresponen a

hotels de cinc estrelles —un 38,5 per cent—, i quatre estrelles
—un 39,3 per cent. Un altre dels factors explicatius podria
resultar d'analitzar quina ha estat l'evolució de les tarifes
hoteleres per a cada una de les categories d'hotel en els darrers
mesos. En base a l'informació de què disposem, sembla que
aquestes han experimentat importants increments. Els
creixements més elevats en les tarifes hoteleres s'han produït en
els hotels de més categoria, bàsicament en els de cinc estrelles,
que han estat els més afectats per la caiguda del nivell
d'ocupació, sobretot en termes d'habitacions.

Tanmateix,el volum de visitants creix intensament —un 21,4
per cent—. L'augment relatiumés significafiu es produeix en els
hotels de dues estrelles —un 42,2 per cent—, seguits dels quatre
estrelles —un 32,6 per cent—, i dels de tres estrelles —un 20,2
per cent—.



Davallada de la ratio pernoctacions per visitants

La conseqüència directa del fet que augmenti el total de
visitants que pernocten a la ciutat i es redueixi el volum de
pernoctacions que aquests efectuen, és una brusca reducció de
l'estadamitjana per persona que pasa de 2,6 nits en el maig
juliol d'enguany a 2,0 nits en el mateix període de l'any anterior.

La ratio pernoctacions per visitants es redueix a totes les
categories d'hotel. Durant el trimestre maig-juliol d'enguany, i
respecte al mateix període de l'any anterior, els visitants a la
ciutat ja sigui per motivacions de negoci, turisme, fires/
congressos o altres, escurcen la seva estada. Els que vénen per
motius turístics passen de pernoctar 3,9 nits en el maig-juliol
1989 a fer-ho 2,6 nits enguany. Els que ho fan per motius de
negoci també redueixen la seva presència a Barcelona encara

que més moderadament —de 2,1 nits a 1,9 nits. Al llarg de l'any
i mig de període d'enquestació, hom ha anat apreciant aquesta
tendència a la baixa.

Respecte al trimestre anterior, augmenta el total de visitants
que pernocten a la ciutat —un 5 per cent— i es redueix el volum
de pernoctacions —un 4,6 %. Aixímateix, disminueix l'estada
mitjana en nits per persona, tant globalment pel sector comper
cadascuria de les categories d'hotel. El nivell d'ocupació decreix
a totes les categories hoteleres, sobretot en termes

d'habitacions.

A continuació passarem a analitzar els principals resultats de
l'enquesta corresponent al trimestremaig-juliol d'enguany.

Pel que fa a les raons de la visita i en comparació amb el
mateix trimestre de l'any anterior, es produeix un notable
increment en el segment de visitants que vénen per negocis,
sobretot, per turisme. Els que vénen per fires i congressos
experimenten una important davallada.

En termes relatius, destaca la forta reducció —5 punts— dels
que ens visiten per assistir a fires. Aquesta davallada es deu en

gran part a la no realització en el decurs d'enguany del Saló de
ja que se celebra biennalment. La majoria dels

Salons importants que es celebren a la ciutat tenen una
periodicitat biennal. Aixímateix, s'ha de tenir en compte, que a

la Fira Internacional de Barcelona, respecte a l'edició anterior,
hi ha hagut una reducció —un 48,1 per cent— del nombre
d'expositors total, tant directes com representats. Així mateix,
es constata un increment dels que arriben per motius de negoci i
l'estancament dels que ho fan per raons turístiques amb una lleu
tendència a la baixa. El total dels que vénen per assistir a
congressos i els que ho fan com a etapa de viatge també
disminueix encara que moderadament. Solament els que arriben
ja sigui per motius familiars o com acompanyants augmenten.

Respecte al trimestre anterior, es produeix una forta
davallada dels visitants turístics. Cal recordar que el trimestre
anterior incloïa el període vacacional de Setmana Santa. Els que
vénen per motius firals redueixen el seu pes dins de la
distribució a gairebé la meitat i es disparen els que ens visiten
per motius familiars.

Quant a les raons d'elecció de Barcelona per part dels que
vénen per motius estrictament vacacionals, respecte el trimestre
maig-juliol de l'any anterior, destaquen significativament els que
ho fan per motius familiars i com a acompanyants —gairebé un

31 per cent,— i els que prenen la decisió en funció de
l'informació de fulletons —un 16,3 per cent. Aquest darrer punt
contrasta amb la reducció constant del paper de les agències de

viatges que, en el trimestre d'enguany, és ja gairebé inexistent.
En comparar amb el trimestre anterior, es produeix una forta
davallada. El fet de que el trimestre febrer-abril inclogués el
període vacacional de Setmana Santa explica el pes tan rellevant
de l'informació i, al mateix temps, justifica la davallada del pes
de les agències de viatges que es constata. El coneixement previ
de la ciutat està deixant de ser una de les principals raons
d'elecció de Barcelona. El mateix succeeix amb els que ho fan
per recomanació. Augmenten els que ens visiten cometapa de

viatge. Respecte al trimestre anterior, el fet més rellevant és
l'embranzida dels que arriben per motius familiars o com a

acompanyants.

Gairebé un 78 per cent dels visitants que pernocten a la ciutat
ha repetit la seva visita almenys una vegada. Respecte al mateix
període de l'any anterior, creix el percentatge dels visitants que
arriben per primera vegada a Barcelona. Entre els que ho fan
per primer cop, gairebé un 50 per cent, són visitants per motius
turístics.

En aquest trimestre es reforça la presència de visitants
provinents de la resta de l'Estat. En comparar amb el maig-juliol
1989, es remarca una lleu disminució del pes dels que provenen
de Madrid i un moderat creixement dels que vénen del País
Basc, d'Andalusia i del País Valencià.

En comparar amb el mateix període de l'any anterior, el
turisme estranger davalla. Aquest retrocés afecta totes les
nacionalitats que ens visiten, amb l'excepció del turisme
alemany, nord-americà i japonès. És especialment significatiu la
disminució enregistrada pels visitants francesos, britànics i
italians. Respecte al trimestre anterior, es redueix la presència
de britànics i italians. Tanmateix, el fet més rellevant és la
disminució dels visitants japoneses —4,4 punts.

Pel que fa a les característiques personals de la mostra, els
homes continuen sent majoritaris. L'edat modal de lamostra es

continua situant en el interval 35-49 anys.

Quant al mitjà de transport emprat, es remarca des del
períodemaig-juliol de l'any anterior un creixement constant i
progressiu de la utilització del tren que suposa un pes d'un 14

per cent del total. Potser, aquest fet caldría relacionar-ho amb la
disminució del nombre de pernoctacions per persona, si és que
una part important d'aquests visitants passen la nit, d'anada ¡lo
de tornada, al tren. Tanmateix, continua el predomini de l'avió
respecte a la resta de mitjans de transport emprats. Es produeix
un descens dels que arriben per carretera, sigui en vehicle propi
o en autocar.
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V.6.2. Enquesta d'activitat turística
Sèrie homogènia de visitants

Sexe (%)

a Barcelona.

Mfa-11S9 1 F-A'911

(dades trimestrals)
Mo-IP941

Homes 76,8 68,2 74,8 79,4 77,-
Dones 23,2 31,8 25,2 20,6 23,-
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Edat (%)
14-18 1,0 4,4 0,5 1,5 0,9
19-24 8,7 14,9 10,7 8,2 7,0
25-34 28,4 34,1 27,2 28,9 31,4
35-49 46,5 31,1 38,6 44,8 42,1
50-64 13,4 14,6 19,9 13,9 16,4
+65 2,0 0,9 3,1 2,7 2,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Nacionalitat (%)
Espanyola 49,3 37,1 53,8 49,0 52,2
Madrid 16,1 11,2 13,8 15,2 14,9
País Basc 5,0 3,1 5,0 5,8 6,9
Andalusia 3,1 2,4 6,4 6,2 5,7
País Valencià 7,1 4,5 8,1 6,8 8,7
Altres 18,0 15,9 20,5 15,0 16,0

Estrangera 50,7 62,9 46,2 51,0 47,8
Francesa 14,5 14,8 5,5 6,7 7,0
Britànica 9,9 8,7 7,5 3,8 3,5
Italiana 9,8 15,7 7,4 6,9 4,3
Alemanya 4,6 6,0 4,9 4,3 5,3
Nord-americana 2,1 5,6 4,4 4,9 6,8
Japonesa 0,9 2,2 4,1 6,4 2,0
Altres 8,9 9,9 12,4 18,0 18,9

Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Professió de l'enquestat (%)
Professional liberal 15,2 16,8 15,7 11,7 19,1
Alt directiu 18,8 10,6 22,3 29,2 21,2
Quadres intermedis 19,1 14,8 12,6 15,1 12,9
Empleat 16,0 18,7 16,9 13,8 19,3
Tècnic superior 9,8 7,1 11,7 15,1 12,3
Estudiant 5,7 11,5 7,3 6,9 4,2
Mestressa de Casa 7,4 9,7 5,0 4,0 4,5
Altres 8,0 10,8 8,5 4,2 6,5
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Motiu de la visita (%)
Comercial/Negocis 50,7 26,2 51,0 50,4 53,2
Turisme 17,6 30,9 18,1 22,0 17,4
Fires 12,0 7,3 7,2 13,6 7,4
Congressos 5,7 5,5 3,6 6,4 4,7
Etapa viatge 6,4 23,1 7,1 3,1 5,8
Motius familiars i acompanyants 6,0 5,6 13,0 2,3 7,1
Altres 1,6 1,4 2,2 4,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Raons d'elecció de Barcelona* (%)
Coneixement previ 22,4 13,8 13,7 15,6 9,3
Per recomanació 14,4 14,0 5,4 8,9 7,4
Motius familiars i acompanyants 17,6 8,8 26,2 3,6 30,8
Etapa viatge 26,0 38,6 23,1 23,2 28,7
Informació (fulletó...) 5,2 5,8 3,3 24,6 16,3
Recomanació agència viatges 4,5 8,7 3,8 1,7 0,5
Altres 9,9 10,3 24,5 22,4 7,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Repetitivitat de la visita (%)
No cap vegada 13,8 23,6 17,3 21,2 22,3
1 vegada o més 86,2 76,4 82,7 78,8 77,7
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Mitjà de transport utilitzat (%)
Avió 58,9 42,0 59,1 61,2 58,6
Vehicle propi 25,3 34,7 26,0 24,1 22,8
Autocar/Autobús 4,3 14,7 4,7 3,8 2,5
Tren 11,3 8,2 8,8 9,3 13,9
Altres 0,2 0,4 1,4 1,6 2,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
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Durada de l'estada mitjana a la ciutat
Dies 3,5 3,0 2,9 2,8 2,7
Nits 2,6 2,3 2,3 2,2 2,0
Forma de contractació de l'allotjament (%)
Origen/intermediari 53,6 51,1 36,4 40,1 40,9
Origen/no intermediari 17,1 18,1 40,6 21,0 17,3
Destinació/intermediari 12,2 12,9 5,2 23,8 27,0
Destinació/no intermediari 14,9 17,0 17,8 14,0 14,8
N.s /N.c 2,2 0,9 - 1,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,-
Règim d'allotjament (%)
Habitació i desdejuni 63,1 53,5 50,3 59,5 51,5
Només habitació 27,8 34,2 43,4 35,5 41,6
Pensió completa 0,6 4,0 2,9 2,8 2,8
Mitja pensió 8,5 8,3 3,4 2,2 4,1
Total 100,- 100,- 100,0 100,- 100,-
Acompanyat per (%)
Sol 35,1 20,2 29,2 35,9 32,6
Amic/companys 44,8 35,6 40,4 41,6 31,7
Amb la família 18,7 30,1 27,0 18,0 30,9
Amb fills 4,5 10,5 18,0 4,9 7,1
Sense fills 14,2 19,6 9,0 13,1 23,8

Grup organizat 1,4 14,1 3,4 4,5 4,8
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Distribució de la despesa extrahotelera (%)
Menjar/beguda 78,2 64,6 52,3 57,6 56,2
Compres 9,3 20,5 26,1 14,4 14,4
Entreteniment 9,0 9,9 8,2 10,3 10,2
Transport intern 3,3 4,8 10,5 14,1 17,9
Altres 0,2 0,2 2,9 3,6 1,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Principals visites efectuades (%)
La Sagrada Família 11,6 18,0 15,0 25,7 31,1
Parc Güell 3,9 7,8 5,3 11,6 10,7
Gaudí/Modernisme 3,5 4,8 12,0 6,4 10,2
Barri Gòtic/Ciutat Vella 27,8 26,6 16,8 19,2 24,6
La Rambla 17,0 23,7 13,7 16,4 26,6
Port/Colom 4,5 9,2 7,0 11,0 23,8
Museu Picasso 8,4 7,1 11,0 10,8 11,3
Altres museus 6,0 6,1 5,5 12,1 8,4
Poble Espanyol 0,3 2,6 1,4 6,7 5,2
Montjuïc 13,4 15,3 12,8 21,5 22,4
Vila Olímpica 7,1 - -

Anella Olímpica - 5,1 5,7 7,2
N.s./N.c. 49,7 32,1 41,6 22,1 16,3
Valoració dels enquestats sobre els següents punts
(Mitjana, en base a valoració de al 10)
Oferta arquitectònica 8,6 8,2 8,0 8,1 7,9
Oferta cultural 8,0 8,0 7,7 7,7 7,9
Quantitat / Qualitat de l'oferta comercial 7,3 7,9 7,7 7,6
Entreteniment 8,0 7,6 7,5 7,4 7,4
Qualitat de l'oferta hotelera 7,5 7,5 7,4 7,6 7,3
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,3 7,2 7,4 7,7 7,6
Accessos 7,3 7,1 6,8 6,9 6,7
Transport públic 7,0 7,1 7,2 7,8 7,7
Taxi 7,3 6,9 7,2 6,9
Nivell d'informació 6,5 6,6 6,4 6,9 6,6
Quantitat de l'oferta hotelera 5,8 7,1 6,2 5,9 6,0
Nivell de preus 6,2 6,1 5,2 4,7 4,7
Netedat de la ciutat - - -

Seguretat ciutadana 4,7 5,3 5,3 6,1 6,0
Contaminació ambiental** 4,3 4,4 4,2 5,0 5,0
Qualitat i quantitat de l'oferta de restauració 7,3 7,2 7,7 7,7 7,8
Grau de satisfacció de l'estada a Barcelona (%)
Força satisfet 68,5 66,2 55,6 65,2 69,1
Molt satisfet 23,0 26,9 28,7 25,4 24,3
Indiferent 7,6 6,7 14,5 9,2 5,5
Poc satisfet 0,9 0,2 0,8 0,2 0,8
Molt insatisfet - 0,4 - 0,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
* Hom només ha enquestat els visitantsper motius de turisme id'etapa de vacances.
** A partir de la segonaEnquesta, hom ha agrupat elsconceptes de netedat de la ciutat i de contaminació ambiental.
Font: Patronat de Turisme de Barcelona. Elaboració pròpia.
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Pel que fa a la forma de contractació de l'allotjament, es
manté el mateix comportament que en els anteriors trimestres.
Un 41 per cent dels visitants ho fa en origen i amb intermediari.
Augmenta el percentatge dels que contracten en origen i amb
intermediari —un 27 per cent—, dels quals quasi un 69 per cent
són visitants per motius de negoci. En lamajoria d'aquests
casos, l'intermediari és una empresa. En establir comparacions,
ja sigui amb el mateix període de l'any anterior, o amb el
trimestre anterior, l'unic punt més remarcable és l'increment de
la contractació en destinació i amb intermediari.

El règim d'allotjament més emprat continua sent el
d'habitació i desdejuni. En comparar amb els períodes anteriors,
es constata un fort creixement dels que només contracten
habitació, en detriment dels que utilitzen habitació i desdejuni.

Respecte al trimestre maig-juliol de 1989, augmenta el pes
dels que ens visiten amb la famllia, i sobretot dels que ho fan
amb fills, en detriment dels que vénen sols o amb amics.
Continuen tenint molt poca importància els grups organitzats.

Des de l'inici de l'any, la despesa extrahotelera manté un
comportament similar. Com ja apuntàvem en el passat número
de BARCELONA.ECONOMIA, augmenta l'importància de la despesa
destinada a transport intern. Això va directament relacionat
amb la valoració cada cop més positiva que fan els enquestats
dels transports públics de la ciutat. Pel que fa a la resta, la
destinada a compres i a entreteniment esmanté estacionària,
mentre la dedicada a menjar i beure es redueix molt
moderadament.

Entre els punts de màxim interès turístic, continuen destacant
La Sagrada Família, la Rambla, el Barri Gòtic/Ciutat Vella, el
Port/Colom i Montjuïc. En aquest trimestre, sobresurt el
creixement de les visites efectuades a la zona del Port/Colom.
Aixímateix, segueix augmentant el total de visites a la
muntanya de Montjuïc degut probablement a la promoció del
Poble Espanyol i a les instal•acions olímpiques. Segueix reduint
se el nombre dels que declaren no haver-ne fet cap.

En valoració sistemàtica de al 10, l'oferta arquitectònica,
l'oferta cultural, la quantitat i qualitat de l'oferta de restauració,
el transport públic són els aspectes més valorats de la ciutat. Per
segon trimestre consecutiu, la seguretat ciutadana i la
contaminació ambiental obtenen valoracions per sobre del 5,
mentre que el nivell de preus torna a ser l'aspecte valorat menys
positivament.

Set de cada deu enquestats es declaren força satisfets de la
seva estada a Barcelona. Respecte al trimestre anterior, es
redueix el pes dels que es declaren indiferents o poc satisfets.

Tendències que s'apunten en el darrer any i mig

Finalment, hom pot concloure, com a primer punt, que
malgrat produir-se un important increment del volum de visitant
que arriben a Barcelona, la durada de l'estadamitjana en nits
per persona ha registrat una forta caiguda a totes les categories
d'hotel. Aquesta davallada queda reforçada per un augment dels
visitants per motius de negoci, que són els que tradicionalment
tenen l'estada mitjana en nits més baixa. Per tant, el fet
d'incrementar-se aquest segment fa que l'estadamitjana general
encara baixi més.
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No obstant això, cal tenir en compte que, en comparar amb
d'altres ciutats europees importants, l'estadamitjana habitual
fins ara estaria lleugerament per damunt del que és més corrent
a les altres ciutats europees. Aixímateix, cal tenir en compte els
importants increments que han registrat les tarifes hoteleres,
sobretot a les categories més elevades, en els darrers mesos.
Alguns dels resultats de l'enquesta reforçarien aquesta hipòtesi
com a explicativa de la disminució de l'estadamitjana. Per
exemple, augmenta la contractació de només habitació, mentre
que es redueix la d'habitació i desdejuni. S'incrementa la
utilització del tren com a mitjà de transport, degut possiblement
al fet que, si viatja en trens nocturns, el visitant pot estalviar-se
unao dues nits d'hotel. Caldrà comprovar aquesta hipòtesi en
posteriors enquestes. Finalment, cal assenyalar que el nivell de
preus és l'aspecte valorat menys positivament pels enquestats.
Tanmateix,els mateixos enquestats valoren força
satisfactòriament la qualitat i la quantitat dels establiments
hotelers, la qual cosa fa pensar que potser els preus dels nostres

allotjaments s'han posat a nivells europeus per tant,
superiors als inicialment previstos pels visitants— i, aleshores,
passem a tenir estàndards de pernoctacions per visitant també
europeus.

Un model de creixement diferent

Com a segon punt d'aquestes conclusions, cal assenyalar que
el model de creixement turístic està canviant. El fet que es

redueixi el nombre de visitants vacacionals que arriben a

Barcelona per coneixement previ o per recomanació es pot
considerar com un fet molt positiu, ja que aquest sistema del
boca-orella implica un creixement molt lent i els visitants que
repeteixen no impliquen la captació de nova demanda. Això
concorda perfectament amb l'increment de visitants vacacionals
que vénen per primer cop a la ciutat.

Actualment, els visitants vacacionals declaren venir sobretot
pels fulletons, que —en un context d'anomenada i
d'informacions genèriques sobre una ciutat— són el mecanisme
per excel•lència per captar nova demanda.

Els visitants vacacionals que declaren venir per motius
familiars també augmenten. Tanmateix, sembla que cal
interpretar aquesta motivació com la d'aquelles persones que
acompanyen la parella quan aquesta fa un viatge per negocis o

similar a la ciutat. En efecte, augmenta el nombre de visitants
que vénen amb família, però sense fills.

Totplegat, es pot relacionar amb la constant disminució del
total de visitants que declaren que no fan cap visita turística a la
ciutat. Es a dir, la proporció de persones que venien a Barcelona
per motius obligats —negocis, fires, congressos— i que se

n'anaven sense fer cap activitat pròpiament turística disminueix
radicalment, fet que concorda amb la hipòtesi que aquests
visitants cada vegada tenen més propensió a ser acompanyats
per la parella. En definitiva, sembla que l'augment dels visitants
prové d'un increment de l'interès estrictament turístic per la
ciutat, que també afecta aquelles persones que fins ara només
venien per motius obligats.
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VI.1 Construcció d'habitatges i projectes visats

VI.1.1.

1987
1988
1989

1990

lr. tr.

2n. tr.

Construcció d'habitatges
Regió I

sense Barcelonès
Barcelona (Prov.)

sense Regió IBarcelona
Barcelonès*

sense Barcelona
Catalunya sense

Barcelona (prov.)

3.828
3.480
4.720

1.319

438

3.146

3.302

3.218

866
567

1.450
1.259
1.305

170
124

619
883

1.197

265
311

Ac 1 A

13.658
18.012
19.103

3.825
3.397

10.685
10.765
14.264

3.161
3.152

4.575
5.362
5.573

1.279
837

2.751
2.858
4.174

1.174

1.156

24.312
32.755
32.949

4.720
5.213

18.226
17.929

22.748

5.416
7.012

Es consideren adscrits al Barcelones elsmunicipis de Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat,Santa Coloma de Gramenet iSant Adrià de Besos (Llei 3/1990 del Parlament de Catalunya).
Font: Explotació dels visats d'obra residencial delsCol.legis d'Aparelladors de Catalunya. Direcció General d'Arquitectura iHabitatge. Generalitat de Catalunya.Elaboració pròpia.

Les dades facilitades per la Direcció General d'Arquitectura i
Habitatge referents a l'evolució del nombre d'habitatges iniciats
a Barcelona mostren com durant el segon trimestre d'enguany
s'ha produït una forta disminució en el nombre d'habitatges
iniciats en relació amb el nombre d'habitatges que s'havia iniciat
durant el primer trimestre d'enguany.

Aquesta reducció -de l'ordre del 66,8 per cent a Barcelona
s'ha produït de manera similar -encara que no tan acusada
en tots els àmbits registrats menys el que afecta a Catalunya
sense la província de Barcelona, que augmenta un 10,4 per cent.
Al Barcelonès senseBarcelona el descens és del 27,1 per cent; a
la Regió I sense el Barcelonès és de l'11,2 per cent, i a la
província de Barcelona sense la Regió I es registra una

disminució del 34,6 per cent.

És a dir, sembla que s'ha produït una sotragada en el ritme
expansiu que es venia enregistrant darrerament que, més que
ésser l'exponent d'una disminució dels ritmes de creixement,
mostra una situació d'estancament a l'espera d'una recuperació
de la demanda d'habitatges.
A la ciutat de Barcelona, prenent en consideració que les

llicències d'obres concedides mantenen un ritme de creixement
força expansiu, sembla com si els promotors estiguessin esperant
a començar les obres d'inici dels habitatges -una vegada
concedida la llicència-, que es produeixi un revifament en la
demanda d'habitatges de primera mà, que s'ha vist frenada a

causa d'una certa saturació del mercat, dels preus elevats i de
l'estancament dels crèdits hipotecaris.

Quant als habitatges acabats, experimenten una disminució
respecte al primer trimestre d'enguany a gairebé tots els àmbits
d'observació, de manera que només creix el nombre d'habitatges
acabats pel Barcelonès senseBarcelona -un 17,4 per cent- i
pel conjunt de Catalunya -un 29,5 per cent.

Aquesta disminució generalitzada implica que, si no es

produeix un canvi en la tendència actual,ni els habitatges
iniciats ni els acabats assoliran a Barcelona el nivell que es va

enregistrar l'any 1989. En tot cas, el fet que a tots els àmbits
d'estudi excepte a la Regió I sense el Barcelonès el nombre
d'habitatges acabats superi al dels iniciats, mostra un indici de
recessió.

Caldrà esperar veure com evoluciona aquest indicador durant
els propers trimestres a fi d'observar si es tracta d'una reducció
del nivell general d'activitat o la resposta a una conjuntura
desfavorable.
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VI.1.2. Projectes d'habitatges visats pel
Col.legi d'Arquitectes

(Província de Barcelon,L

Any Unitats

Aires
1982 19.211 15.985 3.226
1983 16.188 10.227 5.961
1984 13.644 8.014 5.630
1985 15.260 9.104 6.156
1986 11.621 7.965 3.656

1987 17.919 12.577 5.342
lr. tr. 4.792 3.277 1.515
2n. tr. 5.863 3.610 2.253
3r. tr. 3.677 2.742 935
4t. tr. 3.587 2.948 639

1988 26.330 22.819 3.511
lr. tr. 5.952 4.813 1.139
2n. tr. 7.635 6.324 1.311
3r. tr. 5.618 5.205 413
4t. tr. 7.125 6.477 648

1989 32.942 30.222 2.720
1r. tr. 7.835 6.786 1.049
2n. tr. 11.753 11.235 518
3r. tr. 6.280 6.033 247
4t. tr. 7.074 6.168 906

1990
lr. tr. 6.104 5.742 362
2n. tr. 5.482 5.282 200

Font: Servei d'Estadística de l'Ajuntamentde Barcelona.

Projectes visats
Protecció

Variació (%) Total Lliures oficial

2n. tr. 1990/2n. tr. 1989 -53,4 -53,0 -61,4
2n. tr. 1989/2n. tr. 1988 53,9 77,7 -60,5

1989/1988 25,1 32,4 -22,5
1988/1987 46,9 81,4 -34,3
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El nombre de projectes d'habitatges visats per Col.legi
d'Arquitectes a la província de Barcelona experimenta una

brusca davallada -de l'ordre del 53,4 per cent- respecte al
mateix trimestre de l'any passat, que es distribueix demanera
força homogènia entre els projectes d'habitatges lliures -amb
una disminució del 53,0 per cent- i els de protecció oficial
-61,4 per cent.

El pes relatiu dels projectes visats d'habitatges lliures continua
el ritme ascendent que es venia enregistrant durant els últims
anys, en detriment dels de protecció oficial, que estan assolint
uns valors molt exigus que representen uns mínims absoluts a

conseqüència de la davallada espectacular que ha sofert aquest
indicador.

El comportament gairebé explosiu que es va enregistrar
durant el segon trimestre del 1989 per part dels projectes
d'habitatges lliures ha condicionat que aquesta evolució resulti
tan negativa pel trimestre actual. Malgrat això, val a dir que els
valors assolits durant aquest trimestre resulten inferiors als
enregistrats durant l'any 1988; és a dir, si els valors assolits
durant el primer semestre d'enguany els extrapolem per al
conjunt de l'any, s'enregistra un nombre total de projectes visats
inferior a l'enregistrat fa dos anys. Com és un dels primers
tràmits que s'han de fer quan es projecta la construcció d'un

edifici, reflecteix la conjuntura immediata força fidelment, de
manera que es pot esperar un cert estancament dels nivells
d'activitat en els propers mesos.



VI.2. Llicències d'obres

VI.2.1. Sostre previst a les llicències d obres (m2) gener-junyde 1990)

lr. semestre 1990

Total 805.889

Edificis residencials 434.082
Ús residencial 228.097

Aparcaments 141.982
Locals comercials 64.003

Altres edificis 371.807

Aparcaments* 78.480
Indústria 67.727
Oficines 34.583

Equipaments 111.674
Hotels 85.786
Altres equipaments 25.888

Locals comercials 79.343

lr. semestre 1990 Variació amb

1r. semestre 1989 Variació amb Vila Vila Olímpica

594.367

424.683
149.354
208.822
66.507

169.684
62.940
45.530
25.181
34.329

n.d.

n.d.

1.704

35,6

2,2
52,7
-32,0
-3,8

119,1
24,7
48,8
37,3
225,3
n.d.
n.d.

4.556,3

997.715

484.989
264.385
153.419
67.185

512.726
99.223
67.727
102.697
156.140
130.252
25.888

86.939

67,9

14,2
77,0
-26,5
1,0

202,2
57,6
48,8
307,8
354,8
n.d.
n.d.

5.002,1

El sostre destinat a aparcaments durant el primer tnmestre de l'any 1989 es va es ¡mar en funció del nombre de places.

Font: Elaboració pròpia a partir de lesdades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntamentde Barcelona.

A partir de les dades relatives a l'explotació dels expedients
de nova planta i ampliació aprovats per la Direcció de Serveis de
Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona,
presentem els següents quadres, que registren el nou sostre
previst a la ciutat durant el primer semestre d'enguany.

La superfície total prevista entre el mesos de gener i juny es

concreta en 997.715 m2, dels quals el 48,6 per cent s'ubica en

edificis de caràcter residencial i el 51,4 per cent restant en altre
tipus d'edificacions. Si no comptabilitzem el conjunt de sostre

previst a la Vila Olímpica, la relació és més favorable pels
edificis residencials, amb el 53,9 per cent del conjunt de sostre

previst. En qualsevol cas, això representa una inversió en la
tendència que s'ha enregistrat almenys durant els últims dos
anys, car l'any 1988 el sostre residencial va representar el 68,7
per cent del total de superfície prevista, mentre que l'any 1989
aquesta relació va ser de 74,8 per cent, comptabilitzant les
promocions corresponents a la Vila Olímpica, i de 67,1 per cent
sense comptabilitzar-les. L'increment en el pes del sostre no

residencial es produeix no només en termes relatius, sinó també

en absoluts i sembla palesar l'augment de les funcions terciàries
de la ciutat -comerç, oficines, hotels i altres equipaments
enfront de les residencials.

La distribució per usos del sostre total previstmostra com és la
superfície destinada a usos exclusivament residencials la que
ocupa un proporció major de sostre previst -el 28,3 per cent
sense comptabilitzar la Vila Olímpica. En uns nivells semblants
es troba el sostre destinat a aparcaments, el 27,3 per cent del
total, amb un 64,4 per cent en edificis de caràcter residencial i el
35,6 per cent restant en altres tipus d'edificis. Pel que fa als

locals comercials, ocupen el 17,7 per cent del conjunt de la
superfície prevista a la ciutat, amb el 44,6 per cent ubicat en
edificis residencials i el 55,4 per cent en edificis no residencials.
Els altres usos en què es desagreguen els edificis no residencials
engloben els d'indústria -el 8,4 per cent del total de sostre

previst-, oficines -el 4,3 per cent-, i els equipaments -el
13,9 per cent. Aquests darrers experimenten durant aquest
semestre un increment de superfície prevista en termes absoluts

molt important, de manera que aquest augment condiciona la
distribució relativa del sostre total previst en funció dels usos a

què es destinen.

Pel que fa a la superfície que s'ha previst durant aquest primer
semestre d'enguany, s'observa una evolució positiva en relació
amb el mateix període de l'any 1989, amb un increment del 35,6
per cent pel conjunt de sostre previst a la ciutat. Per blocs, tant
els edificis de caràcter residencial com els no residencials
experimenten creixements. En el primer cas, gairebé es pot
parlar d'un manteniment dels valors absoluts en m2, amb
notables oscil.lacions internes, carmentre que el sostre destinat
exclusivament a habitatge creix d'un 52,7 per cent, el destinat a
aparcaments i a locals comercials disminueix d'un 32,0 i d'un 3,8
per cent respectivament.

Quant als edificis no residencials, les variacions són més
homogènies, ja que totes són positives. Així, l'augment de sostre

en edificacions no residencials respecte al mateix període de
l'any passat és del 119,1 per cent, és a dir, més del doble. Per
tenir una idea del que això significa, cal pensar que en termes

absoluts la superfície prevista per usos no residencials durant els
primers sis mesos d'enguany representa -de nou sense

comptabilitzar la Vila Olímpica- un 14,1 per centmés del
sostre no residencial aprovat durant tot el 1989 i un 73,5 per cent
més del previst l'any 1988. Si es comptabilitza la Vila Olímpica,
aquestes variacions es converteixen en increments del 57,3 per
cent pel 1989, i del 139,3 per cent respecte al 1988.
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VI.2.2. Habitatges previstos ailes llicències d'obres d'edificis residencials concedides
(gener-juny 1990)

Sostre residencial

construït previst
Increment

Habitatges previstos
Increment

Sostre
construït per

Edificis
previs

Habitatges
per edifici

1 - Ciutat Vella 17.265 7,6 0,49 166 8,2 0,32 104,0 9 18
2- Eixample 25.050 10,9 0,22 239 11,8 0,19 104,8 12 20
3 - Sants-Montjuïc 36.841 16,2 0,69 337 16,7 0,44 109,3 14 24
4 - Les Corts 15.551 6,8 0,45 122 6,0 0,34 127,5 9 14
5 - Sarrià-Sant Gervasi 9.251 4,1 0,12 69 3,4 0,11 134,1 15 5
6 - Gràcia 18.625 8,1 0,41 110 5,4 0,19 169,3 21 5
7- Horta-Guinardó 13.394 5,9 0,26 125 6,2 0,17 107,2 16 8
8 - Nou Barris 3.999 1,8 0,09 29 1,4 0,04 137,9 6 5
9- Sant Andreu 15.427 6,8 0,38 130 6,4 0,23 118,7 16 8
10 - Sant Martí 72.694 31,9 1,20 696 34,4 0,83 104,4 17 41

Total senseVila Olímpica 228.097 100,- 0,411 2.023 100,- 0,291 112,8 135 15,0

Vila Olímpica 36.288 13,7 0,061 270 11,8 0,041 134,4 2 135,0

Total amb Vila Olímpica 264.385 100,- 0,471 2.293 100,- 0,331 115,3 137 16,7
* En relació amb l'estoc existentel 1986.
1 En relació amb el total de la ciutat pel 1986.
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control d'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona iper ICB.

Quant al comportament desagregat de cada un dels grups,
l'increment més rellevant en termes absoluts és el que
experimenten els equipaments, que en aquest cas incorporen els
hotels amb una variació del 225,3 per cent respecte al primer
semestre del 1989. Per la seva banda, els locals comercials
passen de representar el 0,3 per cent del total de sostre previst el
primer semestre del 1989 al 9,8 per cent del primer semestre
d'enguany. Aquest important augment en la composició relativa
per usos de superfície es tradueix en un augment del 4.556,3 per
cent entre els mateixos períodes. Això dóna una idea de l'auge
que estan experimentant els locals comercials en edificis no
residencials, en detriment de la tradicional ubicació en les
plantes baixes d'edificis residencials. Quant a la superfície
prevista per aparcaments, indústria i oficines en edificis no
residencials, experimenten augments respecte al mateix període
de l'any passat del 24,7, 48,8 i 37,3 per cent respectivament.

En la superfície no residencial aprovada, el sostre destinat a
oficines presenta la particularitat que, si es considera la Vila
Olímpica, la seva importància relativa i absoluta creix molt. La
incorporació dels expedients corresponents a la torre Mapfre i a
diversos edificis menors ha fet que la variació experimentada en

relació amb el primer semestre del 1989 sigui de 307,8 per cent,
que en termes absoluts es tradueix en un augment del 30 per
cent respecte al volum total de sostre destinat a oficines durant
tot l'any 1989.
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Les llicències d'obres aprovades per a usos exclusivament
residencials preveuen la construcció de 264.385 m2 de sostre que
acolliran 2.293 nous habitatges en un total de 137 edificis. Si es
fa una comparació homogènia amb les dades que es van

enregistrar durant el semestre equivalent de l'any 1989, és a dir,
no considerant les dues promocions de la Vila Olímpica,
s'observa que s'ha produït un increment del 52,7 per cent en la
superfície prevista, que equival, quant als habitatges aprovats, a
un increment del 57,6 per cent. Tot i que es tracta de valors
absoluts força reduïts en relació al conjunt urbà al que s'han
d'incorporar, mostren un manteniment de la tendència creixent
en la dotació de sostre residencial que es ve enregistrant en els
últims anys.

Per contra, s'ha enregistrat una disminució del 15,6 per cent
en el nombre d'edificis que han d'acollir aquest nou sostre
residencial, amb la qual cosa la relació d'habitatges previstos per
edifici s'ha elevat de manera important en el conjunt de la
ciutat.

Aquest nou sostre residencial previst representa un increment
respecte al sostre total comptabilitzat al cadastre del 1986 del
0,41 per cent, xifra força superior a l'equivalent a l'increment
dels habitatges segons el cadastre, que és del 0,29 per cent. En
ambdós casos es tracta de dades que s'apropen al doble de les
enregistrades durant el mateixperíode de l'any anterior.



Gràfic VI.2.1.

Llicències d'obres de construcció de nou

sostre aprovades
(Gener-juny de 1990)

Edificis residencials
• unifamiliars
f0 2-10 habitatges
• 11-40habitatges
• > 40 habitatges

Altres edificis
• Oficines
• Indústries
• Equipaments
• Hotels

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades
facilitades per la Direcció de Serveis de Control
de l'Edificació de l'Ajuntamentde Barcelona.
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La dimensiómitjana d'aquests nous habitatges previstos és de
112,8m2 de superfície construïda per habitatge,molt propera als
116,3m2 de sostre enregistrats durant el primer semestre del
1989. Pel que fa a la superfície útil dels nous habitatges, hem
elaborat una anàlisi mostral seguint el model que ja vam aplicar
a BARCELONA.ECONOMIA 7. Així, de l'univers de 2.023 habitatges
aprovats durant aquest període, n'hem analitzat 869 —el 43,0
per cent. L'explotació dels 76 expedients que contenen aquests
habitatges mostra com el gros dels habitatges previstos té unes

dimensions mitjanes que es mouen entre els 90 i els 120 m2 de
superfície útil, car el 41,2 per cent dels habitatges previstos
durant el primer semestre d'enguany se situen en aquest
interval. El següent bloc en importància és el que recull els
habitatges que tenen entre 60 i 90 m2 —un 27,8 per cent—,
seguit pel que oscil•la entre els 120 i els 150 m2 —amb el 18,2 per
cent dels habitatges. Així doncs, s'observa una concentració
força acusada en els intervals que registren dimensions mitjanes,
mentre que els habitatges molt petits —inferiors als 60 m2 de
superfície útil— i els molt grans —els superiors als 150 m2— són
relativament escassos, amb el 8,7 per cent del total pels primers i
el 4,1 per cent pels segons.

Si fem una comparació entre aquestes dades mostrals i les
corresponents a l'anàlisi realitzada pels expedients pertanyents
al primer semestre del 1989 —que provenen d'una anàlisi
exhaustiva i que defineixen uns marges una mica diferents en les
grandàries intermitges, de 90-125 i 125-150m2—, es pot parlar
d'una menor concentració en els intervals centrals, car només el
34,4 per cent tenia entre 90 i 125 m2, mentre que era superior el
nombre d'habitatges que tenia entre 60 i 90 m2 —un 32,7 per
cent— i entre 125 i 150 m2 —un 22,0 per cent. Els blocs extrems
oferien una posició conjunta força similar a l'equivalent per
aquest primer semestre d'enguany, però presenten la
particularitat d'invertir la seva importància relativa, car els
habitatges superiors als 150 m2 tenien un pes superior —6,4 per
cent— al dels habitatges inferiors als 60 m2, puix que aquests
només presentaven el 4,5 per cent. Dintre dels marges absoluts
molt reduïts a què aquestes dades fan referència es pot parlar
d'una certa tendència a l'augment d'habitatges de dimensions
reduïdes en el conjunt previst per la ciutat.
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Quant a la dimensió mitjana dels edificis previstos, la mitjana
de la ciutat per aquest primer semestre ofereix una ratio de 15
habitatges per edifici, que configura un tipus d'edificació força
superior a la que es definia amb lamitjana de 8 habitatges per
edifici corresponent al primer semestre de l'any passat a causa

de les proporcions previstes a Sant Martí, força diferencials de
les previstes a la resta de la ciutat. Juntament amb això, la
distribució dels edificis segons el nombre de plantesmostra com

proliferen els edificis de dimensions petites i mitjanes. Així, a

partir de les dades mostrals obtingudes, la meitat dels habitatges
previstos s'ubica en edificis iguals o inferiors a les tres plantes
més planta baixa, mentre que la gran majoria —el 86,4 per
cent— s'ubica en edificis inferiors a les sis plantes, de manera

que només el 13,6 per cent dels edificis previstos superen les cinc
plantes. Per contra, si es realitza la mateixa lectura en funció del
nombre d'habitatges, el 36,9 per cent d'aquests s'ubica en

edificis de cinc plantes, mentre que el 34,0 per cent ho fa en

edificis de més plantes i el 29,0 per cent restant ho fa en edificis
de dimensions inferiors a les cinc plantes.

Quant als expedients corresponents a la VilaOlímpica, les
particularitats que els defineixen ja van ser comentades a

BARCELONA.ECONOMIA 7, en lamesura que van ser aprovades
durant el primer trimestre d'enguany.
Si fem una anàlisi més detallada per districtes, la concentració

més important de nou sostre residencial es dóna al districte de
SantMartí, amb gairebé un terç del total de sostre previst al
conjunt de la ciutat i més d'un terç del total d'habitatges
previstos. Els altres districtes que enregistren una activitat
constructiva residencial superior a lamitjana de la ciutat són els
de Sants-Motjuïc i l'Eixample, amb el 16,2 i el 10,9 per cent
respectivament de la superfície total prevista i proporcions força
paral•leles quant a habitatges aprovats en relació amb el volum
de sostre respectiu. Per contra, en aquests tres districtes es
donen proporcions de superfície construïda per habitatge
inferiors a la mitjana del conjunt de la ciutat. Els districtes de
Gràcia, Nou Barris i Sarrià-Sant Gervasi, amb proporcions de
169,3, 137,9 i 134,1 m2 per habitatge respectivament, acullen els
habitatges de majors dimensions. Són alhora aquests districtes
els que enregistren la ratio menor de nombre d'habitatges per
edifici —5—, mentre que a Sant Martí s'enregistra una relació
molt elevada —41—, que depassa ampliament la mitjana de la
ciutat que s'ha anat enregistrant almenys durant els últims dos
anys, la qual cosa conforma la nova tipologia edificatória
d'aquest districte —on la trama urbana que s'està desenvolupant
té característiques similars a les de l'Eixample— com a

diferencial en relació amb els projectes previstos a la resta dels
districtes de la ciutat.



VI.2.3. Places d'aparcament previstes a les llicències d'obres concedides (gener-juny 1990)
Nombre de places

Districte

En edificis residencials

Nombre

de

172
673

1.313
422

Places previstes/
places existents

(%)
1 - Ciutat Vella
2- Eixample
3 - Sants-Montjuïc
4- Les Corts

3,4
13,3
26,0
8,3

1,13
0,67
3,91
1,33

5 - Sarrià-Sant Gervasi 361 7,1 0,60
6 - Gràcia 308 6,1 0,68
7 - Horta-Guinardó 221 4,4 0,55
8 - Nou Barris 142 2,8 0,41
9 - Sant Andreu 274 5,4 0,80
10 - Sant Martí 1.173 23,2 3,20

Total senseVila Olímpica 5.059 100,- 1,171
Vila Olímpica 371 6,8 0,091

Total amb Vila Olímpica 5.430 100,- 1,261

Places previstes/
habitatges

1,4
2,8
3,9
3,5
5,2
2,8
1,8
4,9
2,1
1,7

2,5

1,4

2,4

En altres

edificis*

255
706
820
877
139

44

103
111

3.055

667

3.722

Total

nombre
DC

427
1.379
2.133
1.299
500
352
221
142
377

1.284

8.114

1.038

9.152

Places previstes/
Places existents
el 1986 (%)

Places previstes/
Dèficit de places
el 1986 (%)

2,81
1,38
6,35
4,08
0,83
0,78
0,55
0,41
1,10
3,51

2,9
12,2
8,4
30,8
3,9
18,8
1,0
0,6
3,0
3,8

1,881 5,0'

0,241 0,61

2,121 5,61

Enrelació amb el totalde la ciutat pel 1986.
* Altres edificis: Indústries, oficines, equipaments, hotels.
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control d'Edificació ipel Servei de la Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

Les dades que recull aquest quadre fan referència als
expedients de nova planta i ampliació que registren increment
de superfície destinada a places d'aparcament a la ciutat.

Durant el primer semestre d'enguany s'ha previst la
construcció de 9.152 novesplaces, de les quals l'11,3per cent
correspon a expedients de la Vila Olímpica. La superfície
ocupada per aquestes places és de 252.642 m2, de manera que la
superfície mitjana ocupada per cada plaça és de 27,6 m2. Quant
a la ubicació d'aquesta nova oferta de places, el 62,3 per cent se
situa en edificis de caràcter residencial, mentre que el 37,7 per
cent restant correspon a edificacions no residencials,
principalment edificis d'oficines i equipaments. Això reflecteix
un canvi respecte a la distribució de les places previstes durant el
mateix període de l'any 1989, car en aquell cas més del 80 per
cent del conjunt de places previstes corresponia a llicències
d'obres residencials.

Aquesta nova oferta de places suposa un creixement respecte
a la oferta comptabilitzada durant el període equivalent de l'any
1989, especialment significatiu en termes relatius entre les places
previstes en els edificis no residencials. Així, les places previstes
en edificis destinats majoritàriament a habitatges han crescut

d'un 23,5 per cent,mentre que les previstes a edificis no
residencials han experimentat un creixement del 212,4 per cent,
fet que resulta paral.lel i plenament coincident amb el
creixement absolut de sostre experimentat per aquests edificis
no residencials, especialment els equipaments i els locals
comercials.

Pel que fa a l'impacte de la incorporació de les noves places
d'aparcament en relació a les existents, aquestes representen
l'1,17 per cent en els edificis residencials i el 1,88 per cent en el
conjunt de places creades a tot tipus d'edificis. Aixó representa
que la nova dotació de places fa créixer el sostre destinat a
aparcament -sense oblidar que l'estoc fa referència a l'any
1986- en un 1,9 per cent sense comptabilitzar la Vila Olímpica i
en un 2,1 per cent si s'incorporen les places corresponents a

aquesta operació.

La relació entre places d'aparcament previstes per habitatge
previst continua sent força elevada -2,5-, tot i que aquesta
relació és set dècimes inferior a l'enregistrada durant el mateix
període de l'any anterior. Si es considera que el nombre
d'habitatges previstos ha augmentat d'un 57,6 per cent respecte
al mateix període del 1989, aquesta disminució de la ratio mostra

com el nombre de places en edificis residencials ha crescut a un

ritme inferior al dels habitatges.

Quant a l'evolució del dèficit de places en relació a les noves
places previstes, durant el primer semestre d'enguany
s'enregistra un ratio del 5,0 per cent, relació que és força
favorable respecte a l'enregistrada durant el mateix període de
l'any anterior -3,1 per cent-, la qual cosa posa de manifest
que -sense perdre de vista que el dèficit de places està referit al
1986-, la nova oferta -creixent- de sostre destinat a places
d'aparcament està contribuint amitigar el problema de lamanca
d'espais per aparcar a la ciutat, tot i que això es fa sobretot en
edificis no residencials i, per tant, en aparcaments no tan

destinats als que hi guarden el vehicle, sinó als que es desplacen
per la ciutat amb ell.

Quant a la distribució de les places previstes per districtes, els
més afavorits en la mesura que experimenten una dotació de m2
més important en termes absoluts són els de Sants-Montjuïc,
l'Eixample, les Corts i SantMartí, que concentren més de tres

quartes parts del total previst per la ciutat. Quant a edificis
residencials, és a Sants-Montjuïc i a Sant Martí on s'ha previst la
construcció de la meitat del conjunt de places que s'ubicaran en

edificis residencials. Respecte a aquest darrer districte, cal
considerar que si s'afegeixen les places que corresponen a la Vila
Olímpica, concentra una quarta part del conjunt de sostre total
destinat a places d'aparcament a la ciutat, de manera que
gaudeix d'una situació de privilegi relativa molt acusada respecte
a d'altres zones de la ciutat.
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VI.2.4. Locals comercials previstos a les llicències d'obres concedides (gener-juny 1990)

,

En edificis d'habitatges En altres
edificis

1112 CO

Total
m2 locals comercials construïts previstos/

m2 locals comercials existents 1986

)

1 - Ciutat Vella 1.773 2,8 2.858 4.631 1,11
2- Eixample 9.271 14,5 4.776 14.047 1,49
3 - Sants-Montjuïc 12.076 18,9 4.111 16.187 5,96
4- Les Corts 6.750 10,5 622 7.372 6,29
5 - Sarrià-Sant Gervasi 2.327 3,5 2.237 0,81
6 - Gràcia 4.046 6,3 4.046 2,03
7 - Horta-Guinard6 4.310 6,7 4.310 2,71
8 - Nou Barris 2.139 3,3 2.139 1,19
9 - Sant Andreu 6.324 9,9 1.547 7.871 4,35
10 - Sant Martí 15.077 23,6 1.426 16.503 6,02

Total senseVila Olímpica 64.003 100,- 15.340 79.343 2,63'

Vila Olímpica 3.182 4,7 4.414 7.596 0,251

Total amb Vila Olímpica 67.185 100,- 19.754 86.939 2,88"

Enrelació amb el total de la ciutat pel 1986.
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitadesper la Direcció de Serveis de Control d'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona iCEP,Àrees de nova centralitat.

D'altra banda, hi ha una relació molt directa entre les
dotacions més importants de sostre destinat a aparcament en
edificis no residencials i el sostre previst per aquests usos. Així,
Sants-Montjuïc és el districte que acull les proporcions més

importants de sostre destinat a indústria i oficines, i el segon en

importància quant a locals comercials i hotels. L'Eixample
destaca també per les oficines, els locals comercials i els hotels,
mentre que a les Corts són els hotels els que incorporen una

major quantitat de sostre no residencial. D'aquesta manera,

aquests són els tres districtes que acullen gairebé el 80per cent
del conjunt de places d'aparcament ubicades en edificis no
residencials.

Durant el primer semestre d'enguany s'ha aprovat la
construcció de 86.939 m2 de sostre destinat a locals comercials,
dels quals el 8,7 per cent correspon a superfície que pertany a

edificis previstos a la Vila Olímpica. De la resta de sostre previst
per usos comercials, el 80,7 per cent es troba en edificis de
caràcter residencial i, malgrat que es tracta d'una proporciómolt
important, cal dir que durant el mateix període de l'any 1989
aquesta proporció arribava al 97,5 per cent. D'aquesta manera,

es pot dir que la superfície comercial ubicada en edificis no

residencials està guanyant pes progressivament sobre el conjunt
de sostre comercial existent a la ciutat, com ho demostra el fet
-ja comentat en anteriors números de BARCELONA.ECONOMIA
de laproliferació de galeries comercials de diferents dimensions
que donen cabuda a tot tipus de petits i mitjans comerços, i que
tendeixen a ubicar-se en edificis relacionats amb activitats
terciàries.
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La nova oferta comercial representa un increment previst del
2,6 per cent respecte al sostre destinat a aquest tipus d'activitats
existent el 1986. D'altra banda, en relació amb el primer
semestre del 1989, la superfície destinada a locals comercials ha
experimentat un increment del 16,3 per cent. Aquest augment es
pot desagregar en una evolució que presenta signes contraris
segons si pertany o no a edificis de caràcter residencial; així,
mentre que entre els primers la superfície comercial prevista
disminueix d'un 3,8 per cent respecte al mateix període de l'any
passat, entre la resta d'edificis s'ha produit un increment de
l'ordre del 4.556,3 per cent, molt notable en termes relatius
perquè la situació de partida corresponia a termes absoluts molt
minsos.

Pel que fa a la distribució del conjunt de la nova superfície
comercial prevista pel conjunt de la ciutat entre els diferents
districtes, els que enregistren una major dotació de superfície
comercial són els de Sant Martí, Sants-Montjuïc i l'Eixample,
que entre tots recullen el 58,4 per cent de la nova oferta
comercial prevista. Els dos primers polaritzen més del 40 per
cent de tot el sostre comercial previst en edificis residencials,
mentre que Sants-Montjuïc i l'Eixample acullen gairebé dos
terços del sostre comercial previst en altres tipus d'edificis. Això
s'enmarca en la mateixa línia que ja hem apuntat anteriorment
respecte a l'increment del pes relatiu de sostre comercial en
edificis no residencials, com és el fet que el gros de la nova

superfície es concentra en aquests districtes centrals, on es

localitza unapart important de les activitats terciàries que es

desenvolupen a la ciutat.



VI.2.5. Sostre previst
i equipaments

-

.

Districte

a les llicències d'obres per usos industrials,
concedides

d'oficines

Equipaments

(gener-juny 1990)
HotelsÚs industria 111.11110,P1M2~

111~Illepiii T 11~111.11 ~1
1- Ciutat Vella - 6.379 18,4 353 1,4 6.462 7,5
2-Eixample 3.039 4,5 6.167 17,8 - - 23.976 27,9
3 - Sants-Montjuïc 44.086 65,1 14.878 43,0 1.901 7,3 27.078 31,6
4 - Les Corts - - 1.289 3,7 8.335 32,2 28.270 33,0
5 - Sarrià-Sant Gervasi 6.660 9,8 4.539 13,1 - -

6 - Gràcia - - 972 2,8 11.150 43,1 -

7 - Horta-Guinardó - - 132 0,4 691 2,7 -
-

8- Nou Barris 140 0,2 -
- 2.868 11,1 -

9 - Sant Andreu 11.976 17,7 162 0,5 - - -

10- Sant Martí 1.826 2,7 65 0,2 590 2,3 -

Total senseVila Olímpica 67.727 100,- 34.583 100,- 25.888 100,- 85.786 100,-

Vila Olímpica 68.114 66,3 - - 44.466 34,1

Total amb Vila Olímpica 67.727 - 102.697 100,- 25.888 - 130.252 100,-
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control d'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Al llarg dels sis primers mesos d'enguany s'ha aprovat la
construcció de 67.727 m2 de sostre destinat a activitats
industrials, 102.697 m2 per oficines, 25.888 m2 per equipaments i
130.252 m2 per hotels. En conjunt representa una tercera part
del conjunt del sostre total previst a la ciutat. L'anàlisi de
l'evolució recent d'aquest agregat de superfície no residencial
mostra com durant el primer semestre del 1989 representava
només el 17,7 per cent de la superfície total prevista per aquests
usos a la ciutat, de manera que el seu pes relatiu ha augmentat
de maneramolt significativa entre els dos períodes.

La nova oferta de superfície industrial és un 48,8 per cent
superior a la dotació de sostre aprovada durant el mateix
període de l'any passat. Això mostra una evolució molt positiva i
concentrada en pocs districtes que ressalta com les activitats
industrials esmantenen a la ciutat d'una manera molt
polaritzada -talcom ja hem comentat altres vegades- en els
polígons de la Zona Franca i del Bon Pastor principalment, a
banda del Poblenou. En el cas de les promocions aprovades
durant aquest període, més del 80 per cent de la superfície
prevista se situa en els dos polígons esmentats. (Pel que fa a les
activitats industrials que s'hi desenvolupen, es pot consultar
l'apartat de BARCELONA.ECONOMIA dedicat a la inversió.)

La superfície prevista per usos d'oficines durant el primer
semestre d'enguany es concentra en 102.697 m2, dels quals
68.114m2 pertanyen a edificis de la Vila Olímpica. En concret,
durant aquest període s'ha aprovat la construcció de la torre
d'oficines de la Vila Olímpica que, amb una superfície de 44.264
m2 de sostre i 158m d'alçada sobre rasant, constituirà,
juntament amb l'hotel, un dels edificismés singulars de la ciutat.

En relació amb l'evolució de la dotació de sostre per oficines
respecte al mateix període de l'any passat, es registra una
variació positiva d'un 307,8 per cent, si es comptabilitzen les
promocions de la Vila Olímpica, i d'un 37,3 per cent si aquestes
no hi són comptabilitzades. En aquest sentit, cal considerar que
la concentració del nou sostre per oficines en la zona de la Vila
Olímpica pot esdevenir un pol d'atracció d'altres activitats, de
manera que es pot arribar a donar una situació de sustituibilitat
amb d'altres zones de la ciutat que podien haver estat més
atractives fins a temps recents per acollir aquest tipus
d'activitats.

El districte de Sants-Montjuïc, amb un 43,0 per cent del
conjunt de sostre destinat a oficines previst a la resta de la
ciutat, és el que recull la major proporció de sostre déstinat a
aquests usos, juntament amb els de Ciutat Vella -18,4 per
cent- i l'Eixample -17,8 per cent.

Durant els primers sis mesos d'enguany s'ha aprovat la
construcció de 25.888 m2 destinats a equipaments que, sumats a

la superfície prevista per hotels, mostra un increment del 225,3
per cent respecte al mateix semestre de l'any anterior si no es

comptabilitzen els projectes destinats a la VilaOlímpica i de
354,8 per cent si es comptabilitzen aquests.

Pel que fa als nous equipaments docents, esportius, sanitaris,
culturals, religiosos i recreatius, només representen el 3,2 per
cent del conjunt de nou sostre previst a la ciutat. La distribució
d'aquest nou sostre per districtesmostra unagran concentració
als districtes de Gràcia -el 43,1 per cent del total previst-, i a
les Corts, -32,2 per cent-, mentre que la resta de districtes
experimenten dotacions molt petites en termes de superfície i
fins i tot, hi ha tres districtes -l'Eixample, Sant Andreu i
Sarrià-Sant Gervasi- que no veuen augmentar la dotació de
sostre per equipaments durant els sis primers mesos d'enguany.

Quant als nous hotels previstos, seguint la oferta hotelera
prevista, tal com ja vam analitzar a BARCELONA.ECONOMIA 5,
aquests darrers tres mesos s'ha previst l'edificació de quatre
nous hotels que incorporen 85.786 m2 de sostre a la ciutat, que
s'afegeixen dels tres que ja van obtenir llicència durant el primer
trimestre -inclòs els de la Vila Olímpica. Així, s'incorporen a

l'oferta els hotels dels carrers Pelai, 13; Sardenya, 170, Lleida,
34 i TorreMelina, aquests darrers pertanyents al Pla d'Hotels.
En conjunt, incorporen 2.078 noves places hoteleres a la ciutat
que, sumades a les 1.149 que incorporaven els hotels aprovats
durant el primer semestre, representen més del doble de les
previstes durant el període 1988-1989.

89



VI.3. Lloguer de locals d'oficina i similars a Barcelona

VI.3.1 Distribució percentual dels locals i oficines llogats a Barcelona segons grandària
i preu (gener-juny de 1990)

superfície (m ) preu (pts/m2)
tervals % acumulat

fins a 30 5,6 5,6 100-250 3,5 3,5
31-60 21,6 27,2 251-500 12,5 16,0
61-90 25,3 52,5 501-750 17,4 33,4
91-120 17,7 70,2 751-1000 18,4 51,8
121-150 10,7 80,9 1001-1250 18,4 70,2
151-200 10,0 90,9 1251-1500 9,1 79,3
201-250 3,7 94,6 1501-1750 7,7 87,0
251-300 1,9 96,5 1751-2000 6,3 93,3
301-400 1,6 98,1 2001-2500 3,5 96,8

més de 400 1,9 100,- 2501-3000 1,6 98,4
més de 3000 1,6 100,-

Total 100,- Total 100,-

Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitadesDer la Cambra Oficial de la Propietat Urbana i l'InstitutMunicipal d'Informàtica.

El lloguer de locals d'oficinadurant el primer semestre de 1990

En aquest número de BARCELONA.ECONOMIA es reprèn el
treball de seguiment i anàlisi del mercat d'oficines i similars a la
ciutat a partir dels contractes de lloguer registrats a la Cambra
Oficial de la Propietat Urbana. Es presenten els resultats
corresponents al primer semestre de 1990, i amb aquesta
informació s'amplia la ja oferta en darrers números de
BARCELONA.ECONOMIA, que recullia els resultats per a 1989.

A manera de recordatori de lametodologia utilitzada a

l'anàlisi de les dades del 1989, val a dir que s'ha treballat sobre
una mostra del total de contractes registrats a laCambra
mensualment, excloent-ne en tot cas els referits a plantes baixes.
Aquesta mostra es determina en base als contractes registrats al

llarg de 12 dies consecutius de cada mes.

El nombre total de contractes considerats supera els 430, una
xifra lleument inferior al total de contractes considerats durant
el primer semestre de 1989. Aquest decrement és degut
-principalment- al menor nombre de contractes enregistrats
durant el segon trimestre d'enguany en relació al mateix període
de l'any passat.

Una primera anàlisi pel que fa a les dimensions dels locals
llogats confirma que el gruix més important dels contractes es

concentra en segments de superfície relativament reduïda. Així,
pràcticament el 65 per cent dels contractes de lloguer analitzats
ho són de locals amb superfícies entre 31 i 120 m2, predominant
l'esglaó de 61 a 90 m2, el qual engloba una quarta part dels
contractes.

A un segon nivell, amb gairebé un 21 per cent dels contractes,
hi trobem els locals relativament grans, que serien els compresos
entre 121 i 200 m2. La resta de contractes, que suposa el 14 per
cent, es reparteix assimètricament entre els locals més petits,
amb una superfície inferior als 30 m2 -un 5,6 per cent del
total- i els locals més grans, superiors als 250 m2.
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Comparant la distribució dels locals segons la superfície
durant el primer semestre d'enguany amb la corresponent al
mateix període de l'any 1989 es detecta, com és lògic, una
distribució força similar. Aixó no obstant, s'evidencia un
increment relatiu en el nombre de contractes comptahilitzats en

els que serien els intervals extrems de la distribució. Es a dir,
augmenta respecte l'any 1989 el percentatge de locals en

superfícies inferiors als 30 m2 -passant del 4,9 per cent pel
conjunt de 1989 al 5,6 per centdel primer semestre d'enguany,
així com també s'incrementa el de locals llogats en les superfícies
més grans -les que superen els 250 m2- passant del 4,9 al 5,4
per cent.

Pel que fa a l'estructura de preus de lloguer declarats,
s'observa ja d'entrada una clara tendència a l'alça en relació a

l'obtinguda pel 1989. Aquest encariment en els preus dels
lloguers ja s'havia detectat durant el segon semestre de l'any
passat -número 6 de BARCELONA.ECONOMIA - i les dades
d'aquest primer semestre ho correboren.

Així, el 47 per cent dels contractes considerats pel conjunt de
1989 declaraven un preu inferior a les 750 pts/m2, mentre que en

aquest primer semestre i pel mateix interval, només n'hi trobem
el 33 per cent. Si ampliem l'interval fins a les 1000 pts/m2, hi
trobem ja quasi el 52 per cent, mentre l'any passat s'hi
concentrava el 68 per cent del total. A diferència del que succeïa

durant el primer semestre de 1989 en que la màxima
concentració de contractes es produïa a l'interval d'entre 251-500
pts/m2 i anava disminuint a mesura que augmentava el preu,
durant el primer semestre d'enguany lamajor concentració es

produeix als intervals entre 751-1000 i 1001-1250 pts/m2.

A la franja més baixa, amb un preu de lloguer de 100-250
pts/m2, només hi trobem el 3,5 per cent dels contractes, mentre
que a la bandamés alta, amb un preu superior a les 1.251

pts/m2, n'hi ha el 30 per cent -éssent aquest percentatge
especialment elevat si es compara amb el 20 per cent que
s'obtenia pel mateix període del 1989.

A grans trets, i salvant la forta dispersió que existeix tant en
superfícies com en preus, es configura com a local d'oficina tipus
llogat a Barcelona durant el primer semestre de 1990, aquell



Gràfic VI.3.1.

Contractes de lloguers d'oficines i locals
similars. Distribució per barris.
Gener-juny de 1990

1.1. Barceloneta
1.2. Parc
1.3. Gòtic
1.4. Raval
2.1. Sant Antoni

4.1. Les Corts
4.2. Pedralbes
5.1. Sant Gervasi
5.2. Sarrià
5.3. Vallvidrera-LesPlanes

9.1. Sagrera
9.2. Congrés
9.3. Sant Andreu
9.4. Bon Pastor
9.5. Trinitat Vella

Distribució percentual dels contractes 2.2. Esquerra Eixample 6.1. Gràcia 10.1. Fort Pius
2.3. Dreta Eixample 6.2. Vallcarca 10.2. Poblenou

= 1,6-4%
2.4. Estació Nord
2.5. Sagrada Família

7.1. Guinardó
7.2. Horta

10.3. Barri Besòs
10.4. Clot

= 4,1-10% 3.1. Poble Sec 7.3. Vall d'Hebrón 10.5. Vemeda

> 10 % 3.2. Montjuïc 8.1. Vilapiscina-Turó de la Peira
3.3. Zona Franca-Port 8.2. Roquetes-Verdum
3.4. Font de la Guatila 8.3. Ciutat Meridiana-Vallbona

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades

per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de
Barcelona i l'InstitutMunicipal d'Informàtica.

3.5. Bordeta-Hostafrancs
3.6. Sants

amb una superfície d'entre 100 i 110 m2 —igual que l'obtinguda
per a 1989— i un preu de lloguer a l'entorn de les 1.080-1.100
pts/m2, que representa un notable increment —més del 25 per
cent— respecte a les 850 pts/m2 que resultava pel mateix període
de l'any 1989.

Distribució territorial

Per un costat, continua fent-se palesa l'elevada concentració
d'aquest tipus de locals a l'Eixample i a Sant Gervasi —en

conjunt més del 52 per cent, havent enregistrat la Dreta de
l'Example una davallada en termes relatius —passant de més

del 22 per cent en el primer semestre de 1989 a poc més del 18
per cent en el mateix període d'enguany— . Aquesta pèrdua de
pes relatiu s'ha repartit entre d'altres barris, especialment Sant
Gervasi.

En un segon nivell hi ha els barris de Gràcia iGòtic, dos
barris limítrofes de la Dreta de l'Eixample, amb quasi un 5 per
cent cadascun dels contractes de lloguers registrats.

En un tercer esglaó —on s'agrupen vuit barris amb una

participació sobre el total d'entre un 1,6 i un 4 per cent— es

poden diferenciar dos grups en funció de la seva localització.
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Gràfic VI.3.2. Principals activitats a desenvolupar als locals i oficines llogats a Barcelona
(Gener-juny de 1990) (°/0)

Serveis
al consumidor

Indústries
i tallers

Serveis
a les empreses

Oficines i

despatxos

D'una banda, els barris de les Corts, Sants, SantAntoni i el
Raval, situats a la vessant Sud de la ciutat i actuant com a zones

limítrofes de l'Esquerra de l'Eixample i que en conjunt aglutinen
aproximadament el 14 per cent dels contractes de lloguer. Els
quatre barris restants, on es concentra l'11,6 per cent del total
de contractes registrats són els adjacents a la Plaça de les Glòries
—Estació Nord, Sagrada Família, Clot i Poblenou.

Cal destacar la pèrdua de pes relatiu del Poblenou coma

localització de nous locals d'oficines de lloguer. Això pot venir
afavorit per l'espectacular procés de reordenació urbanística i
d'usos que viuen algunes zonesdel barri amb motiu dels Jocs
Olímpics i el projecte d'apertura de la Diagonal fins el mar.

Si a més s'intenta caracteritzar els barris de la ciutat en funció
de l'estructura de preus de lloguer, a partir de l'estructura
mitjana pel conjunt de la ciutat i considerant només aquells que
tenen un nombre de contractes mínimament significatiu, es
constata que durant aquest primer semestre, a l'igual que
succeïa al 1989, els barris més cars en termes relatius són aquells
amb una major concentració de locals d'oficina de lloguer, és a
dir, la Dreta i l'Esquerra de l'Eixample i Sant Gervasi, amb un

preu mitjà a l'entorn de les 1.670, 1.230 i 1.310 pts/m2,
respectivament.
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Distribució sectorial

Gràcies a la informació complementària que s'adjunta en els
contractes de lloguer, tot i que no és exhaustiva, és possible
conèixer pel 60 per cent aproximadament dels contractes de
lloguer analitzats l'ús a què es pensen destinar.

Així, quasi dues terceres parts dels contractes —el 63 per
cent— es destinaran en sentit genèric a oficines i despatxos,
sense que la granmajoria especifiqui quin tipus d'activitat s'hi
desenvoluparà.
El major pes del restant 37 per cent recau sobre les activitats

comercials i manufactureres —el 25 per cent—, mentre que les
activitats lligades als serveis personals només assoleixen el 12 per
cent. Dins d'aquests serveis de caire personal destaquen les
consultes mèdiques, els centres d'ensenyament i els centres
d'estètica.

Per un altre costat, d'entre els usos comercials-industrials
declarats, destaquen els relacionats amb l'activitat de la
confecció i el calçat, sigui via tallers, magatzems o vendes.
També hi sobresurten els tallers de bijuteria, laboratoris
fotogràfics i, en general, les activitats referides als serveis a les
empreses —destacant en aquest grup les gestories i assessories i
els departaments de publicitat—.



VII. Població
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VII.1. Evolució de la població resident a Barcelona

Naixements
(a)

Creixement

vegetatiu
b)

Immigrants
(d)

Emigrants
Saldo

migratori
Evolució
total

Població absoluta (milers)
Rectificacions

6.961 14.773 -7.812 1.802 1.814 1.903
8.850 15.769 -6.919 1.477 1.816 1.907
8.919 16.780 -7.861 -1.684 1.814 1.753**
5.218 8.790 -3.572 1.249 1.815 1.761
5.598 15.236 -9.638 -5.672 1.809 1.772

9.269 20.134 -10.865 -9.333 1.800 1.770

11.198 21.103 -9.905 -9.119 1.791 1.769
13.214 21.824 -8.610 -9.477 1.782 1.702**
8.932 15.919 -6.987 -8.663 1.773 1.704

10.364 21.373 -11.009 -12.458 1.760 1.714

11.310 24.593 -13.283 -15.848 1.744 1.712
2.744 5.690 -2.946 -3.923
2.569 6.090 -3.521 -3.912
3.143 7.051 -3.908 -4.512
2.854 5.762 -2.908 -3.501

12.900 26.813 -13.913 -16.439 1.728 1.707

3.032 5.655 -2.623 -3.668
3.213 7.232 -4.019 -4.633
3.449 7.232 -3.783 -4.207
3.206 6.694 -3.488 -3.931

3.507 6.663 -3.156 -4.4791
3.764 7.101 -3.337 -3.7311

1978
1979
1980
1981
1982

1983
1984
1985
1986
1987

1988
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1989
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1990
lr. tr.
2n. tr.

23.917
22.465
20.311
19.123
17.973

16.440
15.598
15.190
14.413
13.843

13.556
3.416
3.365
3.375
3.400

13.375
3.322
3.432
3.277
3.344

3.1101
3.1901

14.303
14.069
14.134
14.302
14.007

14.908
14.812
16.057
16.089
15.292

16.121
4.393
3.756
3.979
3.993

15.901
4.367
4.046
3.701
3.787

4.4331
3.5841

9.614
8.396
6.177
4.821
3.966

1.532
786
-867

-1.676
-1.449

-2.565
-977
-391
-604
-593

-2.526
-1.045
-614
-424
-443

-1.3231
-3941

Notes: * Població estimada per l'Àrea d'Economia iEmpreses incorporant a les dades del padró de 1981 les altes per omissió produïdes en el quinqueni següent i refent la sèrie en base al saldo

vegetatiuial saldo migratori. Les dues sèries de població fan referència a31 desembrede cada any, amb l'excepció del període 1980-1985 que és referida a 31 març de l'any següent.
** Dadescensals.
1 Dades provisionals.

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades pel Servei d'Estadística de l'Ajuntamentde Barcelona,

Variació (%)
lr. tr. 1990/
lr. tr. 1989

lr. tr. 1989/

lr. tr. 1988 1989/1988

Naixements -7,1 2,0 -1,3
Defuncions -11,4 7,7 -1,4
Immigrants 17,1 25,1 14,1
Emigrants -1,8 18,8 9,0

L'evolució dels moviments poblacionals dels residents a

Barcelona durant el segon trimestre d'enguany mostra una
lleugera recuperació de la tendència decreixent registrada en els
darrers anys.

Pel que fa al creixement vegetatiu, persisteix el saldo negatiu
tot i lamillora substancial que es detecta aquest trimestre i que
representa un augment dels naixements i una disminució de les
defuncions respecte al trimestre anterior, que es tradueix en una

millora del saldo vegetatiu propera al miler de persones.
Tanmateix,cal tenir present que aquesta millora en relació amb
el primer trimestre prové de la disminució de les defuncions,
sempre més elevades en el primer trimestre de l'any, el més
estrictament hivernal.

Quant als moviments migratoris, persisteix la tendència
negativa del saldo migratori, tot i que s'ha alentit el ritme de
creixement dels emigrants. Al mateix temps, els immigrants
consoliden el creixement d'entrades i mostren unes taxes de
creixement progressivament superiors a les enregistrades durant
els últims trimestres. En termes absoluts, cal tenir present que el
període estival és sempre el més propens als canvis de domicili
-especialment pel que fa a les sortides-, la qual cosa es posa
en evidència en les xifres de sortides netes, que són més
elevades els dos trimestres centrals.

En conjunt, imalgrat la provisionalitat que afecta les dades
referents al moviment vegetatiu, i l'estacionalitat d'algunes de
les variables, aquest és un trimestre moderadament positiu, en la
mesura que es registra una lleu desacceleració dels nivells de
davallada assolits durant el darrer any i es frena la tendència a la
baixa dels últims temps.
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VII.2. Moviments migratoris a Barcelona

»
'

Àrees d'origen-destinació
ffill11111.

Total
Saldo

Immigrants a
Resta prov./

Total Immigrants

Emigrants de
Resta prov./

TotalEmigrants

11111F
Emigrants/
Immigrants

Resta Prov. Barcelona Resta del món

? I • .

1980 3.888 9.753 5.031 7.027 8.919 16.780 -7.861 43,6 58,1
1981 1.673 3.327 3.545 5.463 5.218 8.790 -3.572 32,1 37,8 2,1
1982 2.346 6.940 3.252 8.296 5.598 15.236 -9.638 41,9 45,6 2,2
1983 5.190 10.290 4.079 9.844 9.269 20.134 -10.865 56,0 51,1 2,2
1984 6.352 11.188 4.846 9.915 11.198 21.103 -9.905 56,7 53,0 1,9

1985 7.388 11.860 5.826 9.164 13.214 21.824 -8.610 55,9 54,3 1,8
1986 5.134 8.195 3.798 7.724 8.932 15.919 -6.987 57,5 51,5 1,8
1987 5.266 12.213 5.099 9.161 10.365 21.374 -11.099 50,8 57,1 2,0
1988 5.220 15.035 6.090 9.558 11.310 24.593 -13.283 46,2 61,1 2,1
1989 5.463 16.257 7.437 10.556 12.900 26.813 -13.913 42,3 60,6 2,1

Resta RMB. Resta del món Total Si Rqta,RMB./ Resta RMB./ Emigrants/
nts To grants Immigrants

1989 4.674 14.825 8.226 11.988 12.900 26.813 -13.913 36,2 55,3 2,1
lr. tr. 1.145 3.253 1.887 2.402 3.032 5.648 -2.623 37,8 57,6 1,9
2n. tr. 1.249 4.108 1.964 3.124 3.213 7.232 -4.019 38,9 56,8 2,3
3r. tr. 1.201 3.950 2.248 3.282 3.449 7.232 -3.783 34,8 54,6 2,1
4t. tr. 1.079 3.514 2.127 3.180 3.206 6.694 -3.488 33,7 52,5 2,1

1990
1r. tr. 1.322 3.935 2.185 2.728 3.507 6.663 -3.156 37,7 59,1 1,9
2n. tr. 1.437 4.105 2.327 2.996 3.764 7.101 -3.337 38,2 57,8 1,9

(A)Amb l'excepció de la corresponent al 1989, la resta s'han calculat a partir d'una mitjana mòbil de tres anys.
RMB: RegióMetropolitana de Barcelona (comprèn les cinc comarques de la RegióI -Barcelonès, Baix Llobregat, VallèsOccidental, Vallès Oriental iMaresme-, mésl'Alt Penedès i el Garraf).
Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Respecte a l'origen i la destinació de la població que
determina els movimentsmigratoris a Barcelona, esmanté la
tendència registrada durant els últims trimestres. Així, persisteix
la tònica alcista dels immigrants que provenen de la Regió
Metropolitana de Barcelona sobre el conjunt de persones atretes
per Barcelona, mentre que es registra una lleu disminució dels
emigrants cap a la RMB respecte al primer trimestre d'enguany
tot i mantenir-se per damunt dels nivells assolits durant el darrer
any. En tot cas, es constata una concentració creixent de
persones que se'n van de la ciutat com a lloc de residència cap al
seu entorn o àrea d'influència, com ho demostra el fet que
aquesta ratio es troba al voltant del 58 per cent.
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Monografia 1
Anàlisi estratègica de l'economia
de Barcelona

JosepM. Pascual i Esteve
Director Adjunt per al Pla Estratègic
de l'Ajuntament de Barcelona





La monografia que presentem és un resum i adaptació dels
treballs de diagnòstic sobre l'economia de la ciutat realitzats pel
Pla Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona, que és un pla per
a l'organització municipal coordinat i complementari amb el Pla
Estratègic Barcelona 2000. Aquest últim ha estat elaborat i
aprovat per 188 entitats de la ciutat.

L'adaptació ha estructurat les conclusions de l'anàlisi de
diagnosi seguint, en bona part, l'ordre temàtic que habitualment
presenta la revista BARCELONA.ECONOMIA, el que facilitarà als
lectors d'aquesta publicació, que ha estat font de dades i
referència constant en el treball de diagnosi estratègica, la
lectura crítica dels resultats que es presenten.

Elmarc de comparació principal emprat en la diagnosi
estratègica de la ciutat ha estat la nebulosa de ciutats europees
que s'ha denominat Banana Blue que compon el territori que
s'estén entre Alacant i Milà i en el que es localitzen les ciutats de
València, Saragossa, Barcelona, Marsella i Torí. Un altre àmbit
referencial ha estat el conjunt de ciutats de laCE més grans de
300 mil habitants.

En el concepte ciutat de Barcelona hem de diferenciar dos
nivells fonamentals. Elmunicipi o ciutat administrativa —que
comprèn un territori de 98 km2 i 1,7 milions d'habitants— és
l'àmbit al que fan referència la major part de les dades a

disposició de l'analista. L'Àrea Metropolitana de Barcelona o

ciutat real, que comprèn 476 km2 i 3,1 milions d'habitants, és el
continuum urbà en el que tenen lloc les interaccions humanes i
la intensa mobilitat residència-treball que defineixen pròpiament
la ciutat.

La consulta de les fonts informatives exigeix de vegades
limitar-nos al territori administratiu. Cal, doncs, en aquests
casos, i com diu Pierre Vilar, ser plenament conscients del seu
grau de validesa, si no volem que quedi desdibuixada la
identificació i projecció econòmica de Barcelona a Catalunya,
Espanya i Europa, que ha estat l'objecte del treball de diagnosi.

1. El nou paper de les ciutats en l'economia mundial

L'actual sistema econòmic caracteritzat per la
internacionalització i globalització dels procesos econòmics, i el
canvi tecnològic en la producció de béns i serveis, té com suport
el sistema de ciutats europees i mundials.

El creixent desenvolupament dels mercats mundials és
correlatiu amb la importància econòmica de les ciutats. Les
principals raons explicatives són:

a) Les ciutats són les que proporcionen els nusos
d'infrastructures, pels intensos fluxos de persones, capitals,
mercaderies i informació, d'unes economies internacionals en

creixent interacció.

b) L'ús intensiu de les noves tecnologies en els procesos
productius exigeix personal qualificat en procés de formació
permanent. Habilitat organitzativa i empresarial.
Accessibilitat als centres d'investigació i formació. Aquests
béns i serveis es troben fonamentalment a les ciutats.

c) L'especialització productiva. La tendència generalitzada de

les empreses és la d'externalitzar funcions i activitats de
serveis i la de concentrar la seva activitat en allò que és
pròpiament la seva especialització, per poder innovar
tecnològicament de manera constant i incrementar la
productivitat. D'ací lanecessitat del que s'ha denominat
serveis a les empreses, que són empreses que proporcionen
els serveis comuns i qualificats a d'altres empreses amb
especialitzacions productives diferents.

Aquest procés contemporani de simplificació,
flexibilització i desconcentració territorial de les unitats de
producció és molt diferent del de l'etapa pre-crisi, en què es

tractava d'integrar, de manera vertical i complexa, diferents
funcions en grans unitats empresarials. A hores d'ara, es
planteja la coordinació en centres direccionals de les
empreses, que necessiten d'un important suport de les noves
tecnologies d'informació i comunicació i dels serveis a les
empreses.

d) Les estratègies espacials i urbanes són avui un element clau en

la política dels agents econòmics, donada la importància, en
una economia cada cop més global, de localitzar-se en un

espai que disposi d'una àmplia xarxa d'infrastructures
d'accessibilitat, acollida i suport de qualitat, però també que
aquest espai disposi de simbolisme. Aquest fet comporta una

creixent articulació i cooperació en base territorial entre els
sectors públics i privats, per millorar la situació relativa de la
ciutat i dels seus agents econòmics, polítics, socials i
culturals, i un increment de la importància econòmica de les
autoritats locals en les zones urbanes.

e) La integració global de l'economia europea, a través de
l'entrada en vigor de l'Acta Única Europea, es basarà en un

sistema de fluxos que configuraranmés un espai
desconcentrat, que en una jerarquització estructurada dels
espais de producció. Les relacions de poder es desplaçaran
entre les ciutats, a l'interior d'un procés d'especialització i
diferenciació urbanes.

f) La importància dels aspectes educatius, culturals, informatius
i.comunicacionals entre la població, incrementa el valor d'ús
de la ciutat, en tant garanteix l'accés de la població a les
noves exigències de qualitat de vida.
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Gràfic M.1.1. Atractivitat comparada de les ciutats europees
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Els principals factors econòmics dels que cal que disposin les
ciutats per jugar a fons el seu nou paper en la economia són:

a) La dotació i qualitat de les infrastructures, en especial les
d'accessibilitat. Les telecomunicacions, són les més

estratègiques, per ser la informació el principal element
determinant de lanova economia, però també la
connectivitat externa i interna de la ciutat per carretera, tren
i avió.

De les infrastructures d'acollida destaquen l'oferta
hotelera, les infrastructures per fires i congressos i
l'atractibilitat cultural i turísticas.
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b) La presència d'activitats de R +D és condició per una
adequada aplicació dels coneixements científics a la
producció de béns i serveis.

c) L'oferta de sòl per a les infrastructures i serveis que exigeix el
nou tipus de desenvolupament i en especial l'existència de
zones de qualitat ambiental, ben dotades infrastructuralment i
amb alt valor simbòlic i ben connectades amb les zones
industrials per la ubicació dels serveis a les empreses i els
centres direccionals.

d) L'oferta de qualitat en l'Àrea Metropolitana de Parcs

Tecnològics, ja sigui en la modalitat de parcs científics
(desenvolupament de prototipus), centres d'innovació
(aplicacions tecnològiques), tecnópolis (lligats a la política



Gràfic M.1.2. Principals sistemes de les ciutats europees
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territorial) o parcs tecnològics strictu sensu (localització
d'empreses d'alta tecnologia).

e) L'existència de centres de difusió per l'aplicació de les noves
tecnologies en les empreses (Trade Mark, els centres de
transferència tecnològica, etc.).

f) Els costos econòmics competitius —a nivell de força de
treball, sòl, imposició i incentius fiscals—, si bé encara tenen

la seva importància competitiva, aquesta és cada vegada
menor en relació amb la qualificació laboral, l'accessibilitat,
els sistemes d'informació, etc.

2. La situació econòmica actual de la ciutat de Barcelona

Barcelona en aquest nou context té una sèrie de potencialitats
i debilitats, oportunitats i perills, que hem reunit temàticament.

2.1. Activitat econòmica

El primer fet a destacar positivament és l'alt creixement
econòmic delmunicipi a partir de 1985. El creixement del PIB en

160.213 milions de pessetes —pessetes constants de l'any 1980—
en el període 1985-1989, demostra que ésmolt superior en
termes percentuals que el creixement d'Espanya i Catalunya i de
la major part de les ciutats de la CEE. L'alt creixement de la
taxa anual d'inversió i en especial de la inversió estrangera és un
fet diferencial.
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Per sectors es comprova que l'economia de Barcelona s'està
terciaritzant, en correspondència amb les tendències de
l'economia europea. Més del 60 per cent dels treballadors
ocupats ja ho són en el sector serveis. En aquest procés de
terciarització el que destaca és l'increment de la demanda de sòl
pel terciari qualificat i en particular pels serveis a les empreses,
el que té una gran importància per a la modernització de
l'economia de Barcelona. Ara, ens trobem amb una absència de
sòl a tota l'Àrea Metropolitana que gaudeixi de les característiques
de dotació d'infrastructures, comunicació i simbolisme perquè s'hi
localitzi aquest tipus de terciari, la qual cosa en provoca la
localització en el centre de la ciutat, a l'Eixample. L'increment
del preu del sòl, que s'estén a tota la ciutat comuna «taca d'oli»
i la pèrdua del caràcter residencial del centre són dos
inconvenients importants.

La política de preservar el caràcter residencial del centre posa
per tant importants dificultats a l'expansió del terciari, de forma
que si no s'ofereixen nous espais de centralitat —no sols al
municipi, sinó a tota l'Area— ,

es qüestiona la modernització de
la base econòmica i el creixement futur de la ciutat.

D'altra banda, el permetre la lliure localització del terciari en
el centre de la ciutat, a part d'incrementar els desequilibris
socials i territorials metropolitans i desintegrar les funcions
urbanes en el territori, provocaria a termini mitjà importants
deseconomies. Com a conseqüència de la sobrevaloració del sòl i
de les despeses mediambientals per fer front a l'increment de
contaminació atmosfèrica i acústica, les infrastructures de
circulació queden obsoletes i el cost del temps perdut en el
transport de la força de treball té repercussions en els costos

salarials.

El fet de disposar de nous espais de centralitat a l'àrea
barcelonina és una de les grans prioritats des del punt de vista del
creixement econòmic continuat. L'increment notabilíssim de la
presència del terciari avançat, —és a dir, aquell que ocupa una

força de treball qualificada i es basa en noves tecnologies
productives de gestió— assenyala que l'impuls econòmic donat a
la ciutat per la inversió directa i indirecta en el projecte olímpic
—valorada provisionalment en un bilió i mig de pessetes en cinc
anys— significa la posada al dia de l'economia de la ciutat.

Barcelona és un dels centres neuràlgics del sistema de ciutats
europees mediterrànies que constitueixen una de les noves
regions econòmiquesmés dinàmiques d'Europa. La ciutat de
Barcelona és identificada internacionalment, no com una ciutat de
serveis, sinó com un important nucli europeu d'activitat
econòmica. L'element diferenciador de la ciutat és justament la
seva polivalència com ciutat comercial, de negocis i, en especial,
industrial. Seria un error estratègic voler fer de Barcelona una

ciutat de serveis, per als que Iimanca, a més, potencialitat com
plaça financera europea. Ara bé, a la ciutat es necessita una
bona oferta de serveis per modernitzar la seva activitat
econòmica i en particular industrial.

En la part negativa destaca l'escassa presència relativa, en
comparació amb les grans ciutats europees, de les activitats de
R + D, el que és una dificultat a considerar, donada la forta
interrelació entre ciència, tècnica i producció.
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2.2. Els agents econòmics

Les empreses són força petites. Les dades pel municipi
assenyalen que només el 26,0 per cent dels ocupats ho fan en

empreses de més de 500 treballadros; un 27,9 per cent ho fa en

empreses de 51 a 500 i el 46,1 per cent és ocupat en empreses
amb menys de 50 treballadors. Aquest minifundisme era molt
greu en l'etapafordista de l'economia, basada en grans unitats
territorials. Avui, en una etapa de segmentació i
d'especialització flexible, no té la mateixa significació, però en

canvi destaca més la minsa inversió en tecnologia. La incidència
més gran del cost del salari per unitat de producte —a Catalunya
i Espanya i respecte a la CE— no és conseqüència de l'escassa
productivitat.

El minifundisme explica en bona part el que, malgrat la
planificació de la urbanística dels anys 30 i 50, Barcelona no

tingui una estructura espacial funcional, per la qual cosa es

necessitava una forta inversió privada i pública.

La ciutat a nivell metropolità cal que aprofundeixi en la
promoció de parcs tecnològics i científics lligats a la universitat i
a la formació. També cal impulsar la realització de Trades Mark
i centres de difusió i formació tecnològica. Aquests són els
instruments més adequats per modernitzar les estructures de
l'oferta productiva.

Destaca positivament, en la nova etapa, la important vessant
comercial de l'empresariat barceloní i català en general, per la
rapidesa en la detecció i l'adaptació als canvis que es produeixen
a la demanda.

Des del punt de vista de la internacionalització de l'economia,
la ciutat és deficitària en la ubicació de seus de grans empreses i

entitats financeres, malgrat que en els darrers anys s'hagi produït
un important creixement en aquest aspecte.

L'estructura sociològica de les classes treballadores i

professionals a la ciutat és anàloga a la de les ciutats europees,
amb una més important incidència dels ocupats en la indústria.
Els estudis comparatius entre ciutats assenyalen com a feblesa
l'escassa qualificació de la força de treball. El conjunt de l'oferta
formativa pública és una de les principals debilitats de
Barcelona, al igual que el conjunt de ciutats espanyoles, i li cal
una àmplia formació universitària, professional i ocupacional,
que formi els treballadors i professionals no per a una tasca

determinada, que aviat serà absoleta, sino una àmplia
capacitació inte•ectual que li permeti anar-se adaptant a les
especialitzacions canviants. És del tot necessari que la formació
es consideri un aspecte clau de l'estratègia empresarial, i que es

planifiqui i racionalitzi el conjunt de l'oferta pública formativa.

Quant a l'Administració Local, si bé ha tingut durant els anys
del franquisme pocs recursos i una pràctica administrativa força
ineficient, això ha canviat notablement. El pressupostmunicipal
equival al 9,3 per cent del PIB, i el seu creixement és correlatiu
amb el més gran dinamisme de la ciutat. La política de
cooperació público-privada a la ciutat és referencia per al
conjunt de l'Administració Espanyola. Els Jocs Olímpics, la
política general de desenvolupament econòmic municipal, el Pla
Estratègic Barcelona 2000, el Consell Municipal de Benestar
Social són exemples d'àmplia col.laboració pública i privada.



Gràfic M.1.3. Densitat de tràfic per carretera a Europa
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L'Administració Autonòmica compta amb serioses polítiques
econòmiques sectorials que beneficien a la ciutat, però
l'absència de visió del paper de les ciutats en l'economia mundial
i europea dificulta un posicionament econòmic més favorable de
la ciutat i també de Catalunya.
Donades les característiques sócio-econòmiques de la ciutat i

les exigències de conaboració pública-privada cal que
l'administració pública, i en particular la local, tingui un paper
de promotor —no de substitució— d'iniciatives econòmiques
que millorin les infrastructures bàsiques per a la competitivitat
de la nostra economia i donin suport als sectors punta.

2.3. El sistemafinancer

Des dels anys 40 l'activitat financera de la ciutat ocupa un lloc
secundari en l'economia espanyola, com a conseqüència de
l'absorció dels bancs amb seu a Barcelona per altres bancs. En
els anys 80, Barcelona guanya activitat com a conseqüència de la
liberalització d'inversions estrangeres, però perd pes relatiu
respecte a Madrid. La participació de la Borsa de Barcelona
sobre el total del mercat espanyol ha passat d'un 16 per cent al
1988 a només un 11 per cent el 1989. Aquesta és una feblesa
important donada la dependència de l'economia de la ciutat del
capital financer.
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Barcelona està de totes maneresen bona disposició per
aprofitar les transformacions del negoci bancari i la seva

orientació internacional i europea, en què els mercats de capitals
deixaran de tenir un paper marginal i per constituir un important
mercat de pimes d'àmbit europeu, que li pot donar un paper clar
com a plaça financera.

2.4. Accessibilitat

Barcelona està ben connectada per carretera amb Europa i en
particular amb l'Europa mediterrània. L'accessibilitat al mercat
europeu és un fet destacat en gairebé tots els estudis, per ser
cruïlla d'autopistes. La ciutat ha de superar les deficiències en
infrastructures pel transport de mercaderies i, en particular, el
fet de no disposar de les dues centrals integrals de mercaderies
—previstes en els treballs realitzats pel Pla General
Metropolità— per consolidar la seva posició favorable.

La planificació de la xarxa europea del Trend'Alta Velocitat
per l'any 2000 també situa Barcelona en una posició molt
favorable.

El coll d'ampolla és l'actual capacitat de l'aeroport, perquè tot
i que l'actual projecte de reforma n'ampliarà la capacitat fins a

12 milions de pasatgers/any, hom considera que la capacitat
òptima són 20 milions.

Respecte a la connectivitat interna, Barcelona, amb 70 km, és
una de les ciutats capdavanteres delmón en xarxa de metros,
amb dotacions homologables a les principals ciutats europees.
La velocitat mitjana de circulació en la ciutat de 15 km/h en

hores punta, si bé és considerada baixa pels ciutadans, és
comparativament superior a les grans ciutats de l'Europa
mediterrània. D'altra banda, la finalització dels nous cinturons a

bon segur que incrementarà aquesta velocitat.

Pel contrari, el servei de taxi és dels més cars de l'Europa
comunitària i hi ha uns excés d'oferta.

Barcelona, amb la nova torre de Telecomunicacions, la
construcció del Teleport i el pla de modernització de Telefónica,
gaudirà d'una dotació suficient en telecomunicacions.
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2.5. Infrastructures d'acollida ifactors d'atractibilitat

Barcelona té unabona situació geogràfica i climàtica. Alhora,
gaudeix d'una oferta patrimonial, artística i cultural en general
molt acceptable, suficient per ser un important centre d'atracció
cultural i turística de l'Europamediterrània, a més de ser un

centre de negocis.

L'oferta hotelera, actualment deficitària, sobretot en hotels de
4 i 5 estrelles, gaudirà d'una oferta ampliada de 2.085 places de
4 i 5 estrelles, i 739 de dues i tres estrelles. L'oferta hotelera de 3
a 5 estrelles se situarà en 6,3 habitacions per mil habitants en el
municipi, el que en termes comparatius és una oferta correcta.

Barcelona, com a conseqüència de les instanacions esportives
olímpiques, té l'oportunitat de convertir-se en capital europea i

mundial de l'esport. La ciutat té el repte de facilitar una àmplia
accessibilitat en cultura i esport per a tota la població. L'oferta
cultural i esportiva d'una ciutat només es pot mantenir a través
d'un molt notable consum intern.

La ciutat només pot considerar-se, per la tipologia de compres
de la població no resident, com a centre comercial de la regió
metropolitana. Per ser un centre comercial de l'Europa
mediterrània cal ampliar, diversificar i modernitzar les
estructures comercials.

L'habitatge constitueix la més gran debilitat de les
infrastructures d'acollida de la ciutat i en l'actual conjuntura ésla
principal causa dels desequilibris socials de la ciutat. L'oferta
d'habitatge de lloguer representa menys del 10 per cent del
total, proporció que contrasta amb el percentatge del 45-60 per
cent que tenen la major part de les ciutat europees i que
constitueix un handicap important per l'àmplia mobilitat de
professionals i treballadors entre ciutats que exigeix la integració
europea. D'altra banda, aquesta estructura dificulta l'accés a

l'habitatge dels més joves.

El que més preocupa des del punt de vista del benestar social
és la caiguda de l'oferta d'habitatge de protecció oficial i
promoció pública. L'any 1985 es van construir 2.850 habitatges
d'aquest tipus en elmunicipi. Des d'aquella data la caiguda ha
estat progressiva i l'any 1989 tan sols se'n van acabar 267.

Una àmplia política d'habitatge assequible, de protecció
oficial, promoció pública i altres, que incideixi en la nova
construcció però sobretot delmercat secundari i que incrementi
el percentatge pel lloguer, és una necessitat important, tant des
del punt de vista social com de competivitat econòmica.

2.6. Ocupació

És de ressaltar l'espectacular davallada de la taxa d'atur a la
nostra ciutat i en particular al municipi, que passa d'un 17,2 per
cent el desembre de 1986 al 9,7 per cent en el mateix mes del
1989.

L'evolució de les demandes de treball assenyala que són el
conjunt de sectorsd'activitat i, en particular, el sector serveis els
que incrementen l'ocupació. No pot atribuir-se en absolut
l'increment de la taxa d'ocupació, només a la demanda de
treball de la construcció.

Cal ressaltar que aquestes xifres són més importants si tenim
en compte que la pèrdua de població del municipi afecta
fonamentalment la població activa ocupada.



M.1.1. Els cinc principals reptes i objectius econòmics per a la ciutat. 1993-2000* Octubre de 1990

1. Aconseguir una oferta suficient de sòl qualificat per a la
localització del terciari avançat i d'equipaments de
centralitatmetropolitana.

2. Promoure la innovació tecnològica en la base productiva
de la ciutat.

3. Formarmés àmpliament i adequar la força de treball als
canvis en el sistema de producció i per fomentar
l'ocupació.

4. Estructurar les relacions econòmiques de Barcelona amb
la macro-regió europea.

5. Disposar d'una oferta suficient d'habitatges assequibles i
de lloguer.

1.1. Executar els 10 projectes d'Àrees de Nova Centralitat previstos en el municipi
de Barcelona, i impulsar la realització de nous projectes a l'Área
Metropolitana, per un mínim de 400 Ha.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

Impulsar la creació de més d'un parc tecnològic i científic en l'entorn
metropolità.
Creació de centres de difusió i formació sobre noves tecnologies per aplicar-les
a la producció.
Incrementar les activitats de R+D a la ciutat.

Creació de més d'un centre de Formació Professional en tecnologies avançades
vinculats a les escoles de Formació Professional i a l'INEM.
Incrementar l'oferta dels programes de post-grau relacionats amb les
necessitats del mercat de treball i amb l'especialització en les tecnologies
avançades.

Fer de Barcelona un mercat financer de pimes d'àmbit europeu amb una

tecnologia altament qualificada.
Aconseguir el funcionament del Tren d'Alta Velocitat en els trams Barcelona
Madrid-València.

Ampliar l'Aeroport i consolidar-lo com a nucli de comunicacions del Sud
d'Europa.
Posada en funcionament dels centres integrals de mercaderies al Vallès i el
Baix Llobregat i de les zones d'activitats logístiques portuàries.
Ampliar,diversificar imodernitzar les estructures comercials de la ciutat.

Aconseguir una oferta anual (nova construcció i mercat secundari), de 3.000
habitatges assequibles als segments mitjà i baix de la demanda enel municipi,
i de 7.000 a 8.000 habitatges a l'Area Metropolitana.

* Els reptes econòmics assenyalats només tenen plena coherència si es contemplen en un projecte més ampli de ciutat i, en particular, de forma complementària amb la millora de l'oferta idels nivells
de cobertura dels sistemes de protecció social, amb la reducció dels desequilibris socialsi territorials de l'Àrea Metropolitana, amb l'establiment d'una àmplia política de promoció económicade la
ciutat perpart de l'Administració, en particular de la Local.

Aquests reptes iobjectius ho són per al conjunt d'agents de la ciutat, i les Administracions Públiques han d'impulsar ipromoure en funció de les seves competències.

S'han exclòs elsreptes i elsobjectius que tenen un termini i realització assegurats l'any 1992.

Cal insistir que l'Àrea Metropolitana de Barcelona encara és
de les àrees amb unes taxesd'atur més altes d'Europa i recordar
que per Espanya només un creixement anual delPIB superior al
3,3 per cent és reductor de les xifres d'atur. D'ací la necessitat
de mantenir un creixement econòmic sostingut des de tots els
punts de mira.

2.7. Població

El municipi i sobretot l'Àrea Metropolitana de Barcelona
tenen, en comparació a les ciutats europees no espanyoles, una
estructura demogràfica força jove.

El potencial de Barcelona s'està debilitant per la pérdua de
població. Elmunicipi té un saldo migratori anual entre
1986-1989 de —11.298 persones, segons les dades estadístiques
oficials, que podrien incrementar-se en un 43 per cent en termes
reals. Així mateix, es calcula un decreixement vegetatiu de 2.526
persones en 1989. A la resta de l'Area Metropolitana també es

perd població, però en proporcions més reduïdes, 4.000
persones de promig anual entre 1986-1990.

Com a conseqüència del saldo migratori negatiu —que afecta
fonamentalment els grups d'edat entre 25 i 45 anys i de 0 a 9
anys— i del creixement de l'esperança de vida —una de les més
altes d'Europa—, elmunicipi tendeix als índexs d'envelliment
propis de lamajor part de les ciutats europees.

Els saldos migratoris negatius són motivats en més d'un 50 per
cent pel preu de l'habitatge.
A Barcelona municipi destaca la distribució relativament

equitativa de la renda en el seu territori. Aix6 ho demostra el fet
que 9 dels 10 districtes municipals està per sobre de la renda
mitjana per càpita disponible per Catalunya. Tot el contrari es
produeix entre els municipis de l'Area Metropolitana, del que es

dedueix lanecessitat de dotar-nos d'instruments equilibradors a

nivell de la ciutat real, per evitar les situacions de dualisme i
conflictivitat social i política.
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3. Conclusió

La ciutat de Barcelona, municipi i Àrea Metropolitana, per
les característiques d'evolució del sistema econòmic, està
millorant la seva posició relativa en el sistema de ciutats
europees en el període 1986-1992. Aquesta millorapot ser
substancial en 1992-2000 si s'escometen els reptes assenyalats en
els factors claus del dinamisme econòmic.

La millora de la posició internacional de la capital de
Catalunya és desitjable que s'esdevingui en una etapa de
creixement econòmic i de la renda. En aquest aspecte, l'informe
Cechini preveu un increment entorn del 5,3 per cent del PIB en

els països de la CE com a conseqüència de l'eliminació de les
barreres aranzelàries en 1993. D'altra banda, la Comissió
Europea de les Nacions Unides per Europa preveu un
creixement anual sostingut del 3,6 per cent del PIB de la CE pel
període 1993-2000. En un document realitzat a l'abril de 1989
pel Pla Estratègic Municipal, hom assenyalava que aquestes
perspectives optimistes teniem dues amenaces, l'alça dels preus
del petroli i la política de reducció dràstica del dèficit comercial
dels EEUU, que afectarien Espanya i Catalunya de manera

diferencialment negativa. Aquests dos perills s'han vist
confirmats pel conflicte del Golf Pèrsic.

Cal dir que, en cas de perllongar-se la situació d'alça en el cost
de les matèries primeres aquesta no tindria els efectes econòmics
de les dues anteriors a Europa, per la diferent posició de
l'OPEP, la menor dependència d'Europa del petroli, l'adaptació
de la població a les restriccions, lamenor taxa d'inflació inicial,
etc., però sí que afectaria les previsions de desenvolupament
econòmic i creixement de les rendes familiars disponibles.

De totes maneres, el tema no és només creixement econòmic
o no, sinó de transformació del sistema econòmic. La ciutat cal
que adeqüi, i de manera avantguardista, les seves estructures en

aquesta perspectiva de futur, per garantir i millorar la qualitat
de vida dels seus ciutadans.
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Algunes aportacions sobre política
d'aigües a Catalunya
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Actualment estem a Catalunya en un moment especialment
important per a les decisions co•ectives que s'han de prendre en

relació amb la problemàtica de l'aigua.
Són reptes de futur tant l'actual discussió al Parlament de la

proposta del Pla Hidrológic de les Conques Internes —que
afecta el 90 per cent de la població—, com la implementació de
les lleis d'Infrastructures Hidràuliques —que inclou la creació
d'un cànon de finançament sobre el m3 de l'aigua consumida— i
la llei d'abastament a l'àrea de Barcelona —la qual suposa la
reestructuració de les competències que la Generalitat i
l'Administració Local tenen sobre l'abastament d'aigua i la
gestió conjunta del sistema de potabilitzadores d'Abrera, Sant
Joan Despí i Cardedeu. Del grau d'encert amb què es resolguin
aquests temes dependrà l'evolució de lanostra economia en la
propera dècada ja que, com tots sabem, la problemàtica de
l'aigua és un dels colls d'ampolla del nostre desenvolupament.
El dèficit d'aigua per a les noves zones urbanes o industrials, el
fantasma de les restriccions, les inundacions cícliques, la
impossibilitat —per raons de contaminació— d'utilitzar alguns
dels nostres rius per a certs usos de consum, d'oci, o de
conservar l'ecosistema fluvial, són processos que cal transformar
al més àgilment possible si volem que la realitat catalana sigui la
d'un país desenvolupat. Valguin aquestes ratlles com a aportació
a aquest debat estratègic.
1. La cobertura de la demanda d'aigua en la proposta de Pla
Hidrológic

La proposta de Pla Hidrológic de les conques internes de
Catalunya, preveu el següent panorama de cobertura de la
demanda d'aigua l'any 2008.

Recursos disponibles
(Milions de m3/any)

Actuals
1988

Futurs

2008

Generats 1.358 1.5531
Retornats 174 2582
Importacions 1253

Total 1.532 1.936

Demanda4
(Milions de m3/any)

Actual
1988 1998

Futura

2008

Urbana 676 856 1.131

Industrial 308 373 495

Agrícola 290 355 437 (617)
Total 1.274 1.584 2.063 (2.243)

Aigua regulada mes aqüífers.
2 Aigua retornada al riu i tornada a uflitzar.
3 Minitransvassament actual a Tarragona.
Les xifres entre parèntesi corresponen a la demanda prevista si es fan elsnous regadius al Baix
i l'Alt Camp, el Tarragonès iel Baix Penedès.

L'increment de recursos generats es basen en les noves
regulacions als rius Muga, Fluvià (embassament d'Esponella),
Tordera (embassaments de La llavina i SantaColoma),
Cardener (presa de la Llosa de Cavall), a l'Alt Llobregat, (presa
de Merles), Anoia (embassaments de Jorba i La Pobla),
Francolí (embassaments de laRiba-La Selva i recreixement de
l'embassament de Riudecanyes). A més es considera també
l'increment de recursos provocat pel creixement dels retorns
d'aigua usada a les conques altes i mitjanes degut al creixement
de la demanda. La resta de necessitats per equilibrar el balanç
recursos-demanda es proposa cobrir amb el transvasament
d'aigua provinent de la conca de l'Ebre per 1998-1999 per un

valor de 20 a 25 m3/seg, segons es realitzin o no els nous

regadius de la província de Tarragona.

Aquest plantejament provoca diversos interrogants
fonamentals:

a) En la proposta de Pla Hidrológic no s'opta per una política
d'utilització massiva de reciclatge de les aigües depurades que
van a parar en aquest moment al mar. Només a l'Area
Metropolitana de Barcelona es superen els 14 m3/seg d'aigua
d'aquest tipus. Si considerem també els corresponents a la resta
del litoral el conjunt supera amb escreix el cabal necessari per
equilibrar el balanç recursos-demanda per l'any 2008. El cost
suplementari sobre el de la depuració prevista actualment al Pla
de Sanejament de Catalunya que es necessitaria per a la posada
en marxa de sistemes terciaris de depuració i poder així reciclar
l'aigua per usos agrícoles, de recàrrega d'aqüífers o de rec urbà,
es inferior al cost de l'aigua transvasada de la conca de l'Ebre.
Cal, doncs, aprofundir en aquest camp. Això suposaria no tan

sols ladisminució del cost global de l'aigua, sinó també la
posada en ordre i el control dels abocaments industrials als
nostres rius.

b) En la proposta del Pla Hidrológic no es planteja la
impulsió d'una política d'aprofundiment dels aqüífers, amb
resultats sobre l'increment dels recursos disponibles. Espreveu,
al contrari, una disminució dels recursos subterranis utilitzats:
dels 332 milions de m3/any actuals als 291 milions de m3/any
previstos per l'any 2008. La raó adduïda és la necessitat de
frenar les sobreexplotacions actuals, amb els corresponents
processos de contaminació de les aigües subterrànies.

Però si pensem que al conjunt de les Conques Internes la
pluviometria mitjana és de 12.000 hm3/any i que d'elles només
en podem disposar 1.553 hm3/any actualment o 1.936 hm3/any al
2008, l'optimització del sistema d'aqüífers és un dement clau per
incrementar els recursos utilitzables.

Cal no tant sols potenciar la prevenció de la contaminació de
les aigües subterrànies, sinó també la recàrrega artificial per
aigües d'escorrentia superficial retingudes, pels sobrants d'aigües
superficials regulades en els trams baixos dels rius i, en certs

casos, per la reinjecció d'aigües depurades. Tambécaldria
iniciar una política de substitució de l'aigua subterrània
utilitzada per la indústria en usos com la refrigeració per aigua
residual depurada o de reinjecció de la mateixa aigua extreta
una vegada utilitzada.

c) Els dos aspectes esmentats no suposen, però, una
alternativa vàlida a la necessitat, a un terminimés o menys llarg,
del transvassament de l'Ebre. És, però, fonamental prioritzar
aquestes accions, tant per motius econòmics —ja que són uns
recursos d'inferior costmarginal— com també perquè facilitaria
tant els acords amb la Conca Hidrogràfica de l'Ebre —en el
marc del Plan Hidrológico Nacional— com, a casa nostra, el
diàleg i consens territorial amb les Terres de l'Ebre.
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2. La prevenció d'avingudes

La nostra climatologia, amb dos períodes de pluges torrencials
a la primavera i a la tardor, ha estat de sempre culpabilitzada de
les freqüents inundacions. Encara que té part de culpa, no n'és
la causa principal. El model d'urbanització és el principal
responsable. A les àrees urbanes, podríem citar com a factors
causals la civilització de l'automòbil —que imposa la utilització
massiva de paviments impermeables—, la concentració urbana
—que suposa gran superfícies de captació d'aigua amb velocitats
de desplaçament i concentració molt elevades— i, fins i tot,
l'herència cultural dels segles xviii i XIX, que per acabar amb les
epidemies urbanes de malalties de transmissió hídrica com el
tifus o el còlera van potenciar l'enterrament sistemàtic dels recs,
bassals, etc., per evacuar ràpidament les aigües brutes. A les
zones metropolitanes o a les rurals també es pot citar com a

causes la construcció d'infrastructures que trenquen les conques
vessants naturals tallant els camins d'escorrentia, la urbanització
a zones inundables, la deforestació per la residència secundària
o pels incendis forestals i, fins i tot, un certa falta de
manteniment dels tradicionals sistemes d'evacuació de l'aigua de
les zones agrícoles.

Encara que a hores d'ara s'ha frenat relativament el procés
d'expansió urbana, l'ocupació dels espais lliures i l'extensió de la
segona residència encara continua, amb el consegüent increment
de la impermeabilització. En els últims anys, però, han aparegut
una sèrie de tècniques que ataquen la problemàtica d'una forma
diferent: no es tracta tant d'evacuar l'aigua de pluja, com de
frenar-ne la velocitat de desplaçament superficial, preveure
zones de emmagatzemament de l'aigua de pluja per evacuar-la
posteriorment d'una forma més lenta i controlada, i fins i tot
gestionar els seus fluxos mitjançant transvassaments subterranis
pel sistema de col.lectors. En el món rural cal crearpetites
preses de contenció en capçalera, reforçar les vessants amb
sistemes de miniretentors a cada petit rierol, seleccionar zones
d'inundació i infiltració, preveure les noves urbanitzacions, ja
siguin de segona residència o d'expansió dels nuclis mitjans, amb
el concepte d'escorrentia superficial mínima a l'exterior de la
zona urbanitzada.

Tot això suposa una nova forma de coordinació entre les
tècniques d'urbanització i de programació urbanística del
territori i aquestes noves tècniques de la hidrologia de control de
les avingudes.

Darrerament el municipi de Barcelona, juntament amb
l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i de Tractament de
residus ha realitzat un Pla de Prevenció d'inundacions per a
l'Area compresa entre el Besòs i el Llobregat que es basa, dins
del possible, en aquestes metodologies.

Aquest procés però ha d'accelerar-se per a tot el país. La
concorrència de processos formatius dels professionals de
l'urbanisme i de la hidrologia, o fins i tot del paisatge, la
jardineria urbana i les obres públiques, és el pas previ necessari.
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3. La contaminació de les aigües

El Parlament de Catalunya, quasi al seu naixement, va
aprovar de forma consensuada el 1981 la Llei de Sanejament de
les Aigües. Després de 9 anys de vigència, quin és el balanç del
realitzat en relació als objectius previstos? Quina és la qualitat
de les nostres aigües superficials? Quines són les principals
decisions de futur que se'ns plantegen en aquests moments?

La creació,mitjançant la llei citada, d'una forma de
finançament específica, que en teoria s'ajusti al principi qui
contamina paga, ha permès una important autonomia
pressupostària, que ha permès —encara que amb molta lentitud
per la centralització i longitud de les cadenes de decisions— un

nivell d'inversions elevat. Així, en el període 1983-1989, s'han
consignat per a inversions a les diferents zones les següents
quantitats:

Milions pts.

Entitat Metropolitana del Medi Ambient 20.600

Resta de zona 5
(conques del Llobregat i Besòs)

9.200

Zones 2 i 3 3.100
(Ter fins a laBisbal)
Zona 4 700
(Conca Tordera)
Zona 6 i 7 900

(Tarragona-Valls-Reus)
Zona Costa Brava
Zona 12 700
(Mig i Baix Segre)
Zona 13 60

(Ebre) (inicial de 1988)
Total 35.260

El sistema de relació administrativa de la Junta de Sanejament
amb el sector industrial no ha aconseguit resultats correctes en

l'aplicació del sistema qui contamina, paga. Se'ls factura el
cànon calculat per una contaminació promig del sector industrial
i no el corresponent a la contaminació específica de cada
indústria. Per tot això, el poder dissuasori i fins i tot potenciador
de les realitzacions d'inversions de depuració a l'interior de les
indústries ésmínim. A més, la quantitat recaptada en el sector
industrial es inferior al previst. Com a conseqüència d'aquesta
situació, a la que s'hi afegeix el poc control dels abocaments
industrials per part de la Junta d'Aigües i de l'Administració
Local, les indústries no demanen les subvencions per inversions
en depuració que la Junta de Sanejament programa cada any.
Cal dir que en el camp del control dels abocaments per part de
l'Administració s'ha produït, últimament, un increment de
l'eficàcia. Aquest és el cas de les 500 indústries controlades per
l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient en el 1989 i les
recents actuacions del Consorci del Besòs.

Malgrat el ritme d'inversions citat, la qualitat de les aigües
només ha millorat als llocs on s'han quasi completat els sistemes
de depuració (Costa Brava, platges metropolitanes, zona
agrícola del Delta de Llobregat, Oriental, etc.). En molts altres
casos només s'han realitzat depuracions físico-químiques, però
manca encara atacar la contaminació biològica per la qual cosa
l'ecosistema no ha reaccionat positivament. Cal, doncs, avançar
en aquest procés conjuntament amb el plantejament de
tractaments terciaris en els casos que siguin necessaris pel
reciclatge de les aigües depurades. Cal, també, aprofundir en els
sistemes d'emissaris litorals, ja que en alguns casos els resultats
obtinguts haurien de millorar-se.



GràficM.2.1. Evolució de l'índex de colis fecals (cf 50) en època de banys

Unitats de
colis-fecals
50/100ml.

1.000.000—

100.000—

10.000—

1.000—

100

10—

0 1

Castelldefels
, ÍII

Pineda La Murtra

(estany)

1 1 1

ElPrat Barceloneta Marbella Sant Badalona Montgat
(Poblenou) Adrià

1 1 1984

1 1 1986

= 1989

Nota: L'escala vertical és logarítmica,per la qual cosacada interval és deuvegades superior a l'anterior.

També haurien d'impulsar-se solucions per els casos de
contaminació difosa que provingui del sector agrari, ramader,
dels detergents fosfatats, que creen problemes de contaminació
dels aqüífers subterranis i d'eutrofització d'embassaments, llacs i
fins i tot rius.

En resum, es pot dir que el pla de sanejament està ben
encaminat, però que falla per lentitud, excessiva centralització i

poca potenciació de l'autonomia, ja sigui permunicipis o

agrupada per sistemes de depuració, que en aquest tema es

fonamental, sobretot pel que fa al control d'abocaments
gestionat conjuntament amb les plantes depuradores.
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